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Boa Tarde! (Todos os discípulos do DaFa respondem: “Boa Tarde Mestre!” Fortes 
Aplausos) Todos têm trabalhado arduamente! (Os discípulos respondem: “O Mestre tem 
trabalhado arduamente!”). Não é comum termos uma reunião nesta escala, desta vez veio 
um considerável número de estudantes. Ouvi que o número de estudantes encheu duas salas 
de conferências. Dez anos se passaram em um piscar de olhos. Toda essa perseguição 
serviu para forjar os discípulos do DaFa até a maturidade. Os discípulos do DaFa sofreram 
esta suposta “prova”, a qual foi malvada e dura, e todos a tem superado. Sem importar o 
quão malvada tem sido a perseguição, vocês têm trabalhado sistematicamente para 
esclarecer a verdade, salvar seres conscientes e validar o Fa e sabem claramente em suas 
mentes o que estão fazendo. Os discípulos do DaFa não se envolvem em política de gente 
comum e não têm interesse pelo poder político, eles são só um grupo de cultivadores. Por 
outro lado, a fim de perseguir o Falun Gong e essas pessoas boas que cultivam Zhen-Shan-
Ren, esses perseguidores não dão importância à destruição da moralidade humana e à 
propagação de coisas falsas, malvadas, violentas e pornográficas – as piores coisas que o 
homem conhece – e isto foi feito para se opôr ao Falun Gong. Em outras palavras, não 
temos interesse na política, não queremos o poder político que está nas mãos das pessoas, 
necessitamos apenas de um ambiente que nos permita cultivarmos e refinarmos e também 
termos a liberdade de crença no DaFa – isto é o suficiente. Não é que os perpetradores nos 
persigam de maneira totalmente irracional, na verdade, eles são plenamente conscientes de 
que este grupo de pessoas quer apenas ser boas pessoas. O malvado regime político do 
partido maléfico não alenta as pessoas a serem boas e, desde o primeiro dia em que obteve 
o poder político, se estabeleceu como um grupo de delinquentes, e desde então, tem usado 
mentiras, falsidades e violência para enganar as pessoas e governar de forma totalitária – 
foi assim que ele estabeleceu o poder político. Durante este tempo, ficou dependente das 
mentiras e da violência para reprimir o povo, e praticamente cada propaganda e supressão 
feita por ele é falsa. Seus frutos políticos são falsos, os heróis que foram propagados por 
este malvado partido são falsos, os vilões com os quais luta também são falsos, as “forças 
inimigas” das quais fala são falsas, os heróis estabelecidos são falsos e sua aparência 
grandiosa é falsa. As pessoas do mundo, especialmente os chineses, estão agora podendo 
ver mais e mais sua verdadeira cara.  
 
Então, enquanto prosseguia com sua perseguição ao Falun Gong – a fim de perseguir este 
grupo de pessoa e fazer o Falun Gong desaparecer – esse maléfico partido permitiu essas 
coisas malvadas e esse comportamento perverso para contrariar os valores universais de 
Zhen-Shan-Ren, fazendo assim que a humanidade se enchesse dessas coisas más a ponto de 
estar completamente fora de controle. Claro, uma vez que essas coisas más acumularam 
poder suficiente para se converter em uma força independente, colocaram em perigo o 
poder do próprio regime, e ao chegar a esse ponto, mesmo que o regime tente, não pode 
mais controlá-las. Digo, esse regime persegue o Falun Gong e, como resultado, arruinou a 
si mesmo, e agora é o fim desse processo. Já dizia no início que no que se refere ao 
vergonhoso fim do partido, este não seria vencido pelas pessoas, mas sim um caso de 
retribuição por sua maldade – colhe aquilo que plantou. Então, nossos discípulos do DaFa 
devem estar extremamente conscientes de tudo isso e extremamente claros sobre o que 
estão fazendo. Ao longo deste caminho, eu nunca mudei os princípios de vocês como 
cultivadores, então, aqueles que entre nós ainda estão confusos, realmente não devem estar, 
e não devem deixar que os corações humanos deem asas a imaginação. 
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Naquela época, a formação dos Três Reinos inteiro e a criação da Terra foram para este 
assunto final. O que se manifesta aqui entre os humanos é um grupo de pessoas boas 
salvando as pessoas do mundo e levando a sociedade a uma mudança para o bem, 
resgatando assim o mundo e a humanidade. Porém, vendo da perspectiva do Cosmo, o que 
está acontecendo é a retificação do Fa, e envolve incomensuráveis e incontáveis seres 
conscientes, gigantescos universos e incomensuráveis corpos cósmicos. Então, esses 
pequenos benefícios dos seres humanos, o poder político, essas coisinhas, não podem ser 
comparadas com o que está acontecendo de forma alguma. Porém, os discípulos do DaFa 
que vieram entre os humanos para realizar este assunto, só podem depender do DaFa para 
distinguir o correto do incorreto. Ao unir-se ao mundo dos mortais, a pessoa entra na ilusão, 
então ninguém consegue ver claramente a verdade; somente tendo o Fa como base, todos 
podem se guiar sobre como devem realizar esse assunto. A experiência durante esses anos 
tem ajudado, e com um bom estudo do Fa, um discípulo do DaFa não perde a direção, não 
importa o quão complicada possa ser essa sociedade ou as muitas mudanças que a situação 
atual manifesta, nem todos tipos de corações humanos, nem os pensamentos de todos os 
tipos que as pessoas carregam, nem todo tipo de apegos e tentações que podem mover uma 
pessoa e nem todo tipo de coisas superficiais que estão interferindo com os cultivadores. 
Claro, se você pode se cultivar verdadeiramente segundo este Fa, não vai se enganar com 
essas falsas aparências.  
 
Discípulos do DaFa, realmente devem olhar para trás e ver seriamente o caminho que 
transitaram nesses anos. Talvez pareça que muitas coisas não tinham ordem nem razão, 
porém todas tiveram uma ordem, deixando que o último período da história para a 
retificação do Fa fosse prolongado para vocês pouco a pouco. Lembro-me que antes da 
perseguição aos discípulos do DaFa começar, foi realizado aqui um grande Fahui. Muitos 
estudantes participaram dele naquela época, e agora, não estão todos aqui outra vez? As 
pessoas do mundo estão vendo cada vez mais a maldade por aquilo que ela é. De maneira 
semelhante, as pessoas de todas as partes verão cada vez mais claramente quem são os 
discípulos do DaFa e o Falun Gong. Quem é o reto e quem é o perverso; quem é o bom e 
quem é o mal; as acusações infundadas e as calúnias – as pessoas do mundo poderão ver 
tudo claramente. Esse sinistro regime de delinquentes sempre acusou com mentiras a 
qualquer um que quisesse fazê-lo desaparecer; esse sempre foi o seu método, agora essas 
coisas estão sendo reveladas uma a uma. Em suas várias campanhas, o partido maléfico 
sempre adotou as mesmas técnicas mafiosas: primeiro começa inventando rumores sobre o 
grupo que vai perseguir e faz que os meios de comunicação critiquem coletivamente o 
grupo, instigando as emoções das pessoas, fazendo que as pessoas participem do assunto, 
então começa a derrubar aqueles que escolheram perseguir – isto é o que significa o termo 
“movimento popular”. Desta vez não funcionou. De fato, na retificação do Fa do Cosmo, 
os Deuses do Cosmo estão observando atentamente, e a multidão de Budas, Tao e Deuses 
estão participando. Um punhado de pessoas poderia se sair bem neste momento? Não é 
nada mais do que o fato de que este partido malvado e selvagemente arrogante está sendo 
utilizado para provar os discípulos do DaFa e assim eliminar os apegos dos discípulos do 
DaFa de encarar a morte, conduzindo-os desse modo à Perfeição e, portanto, o que o 
malvado partido acabou fazendo, foi peneirar para fora aqueles que não são adequados para 
serem discípulos do DaFa – não é nada mais que esse processo. Porém, nesse processo é 
difícil ver as coisas como são, então, somente quem está em meio à ilusão e passando por 
esse processo pode saber o quão difícil é. Eu disse isso para contar que os discípulos do 



 4 

DaFa são extraordinários e atravessaram a perseguição. Porém, alguns de vocês não podem 
perder a direção, necessitam saber claramente o que estão fazendo.  
 
Há algo mais sobre o que quero falar. Durante todos esses longos anos em que nossos 
discípulos do DaFa têm sido perseguidos, eles constantemente estiveram revelando a 
perseguição e fazendo que as pessoas do mundo vejam as mentiras e acusações falsas 
ocorridas nesta perseguição; em essência, isto foi feito para salvar as pessoas do mundo. 
Isto porque quem realmente está sendo perseguido não são os discípulos do DaFa, e sim as 
pessoas do mundo. Eu disse há um bom tempo que os discípulos do DaFa estão em meio a 
este tipo de pressão enorme e às provas reais de vida ou morte só porque estão a caminho 
da Perfeição. Por acaso, todas as perseguições passadas contra as crenças retas não 
utilizavam o mesmo método? Eu disse anteriormente que a humanidade nunca se recorda 
das lições positivas, no entanto, as pessoas sempre se recordam das lições negativas. Por 
mais sofridas que sejam as coisas, os discípulos do DaFa estão salvando as pessoas do 
mundo, e vocês estão fazendo isto em cada um dos projetos. Os discípulos do DaFa têm 
estabelecido muitos projetos para esclarecer a verdade e salvar as pessoas do mundo; o 
objetivo disso é poder salvar efetivamente os seres conscientes e expor a perseguição da 
maldade. Alguns são um tanto maiores, e outros, um tanto menores, alguns são meios de 
comunicação, outros buscam romper o bloqueio da internet, assim há esforços em todos os 
tipos de ambientes, em cada nível da sociedade, adotam muitas formas diferentes a fim de 
validar o Fa e salvar as pessoas. Tudo o que vocês têm feito é extraordinário. Todas essas 
coisas foram organizadas e iniciadas pelos discípulos do DaFa com a esperança de criar um 
impacto maior, assim estabeleceram projetos muito efetivos na salvação das pessoas. Aqui, 
o Mestre reconhece a todos. Enquanto o Mestre não disser que não fizeram bem ou que 
aquilo que estão fazendo não é necessário, enquanto isto não acontecer, continuem fazendo 
suas coisas e façam-nas bem. Se o que estão fazendo pode salvar pessoas, então façam. Não 
há necessidade de que o Mestre tenha que aprovar cada coisa que vocês fazem.  
 
Como sabem, no passado, os cultivadores consideravam a sua perfeição individual como o 
objetivo principal. Com algo assim tão significativo na história, como a ampla difusão do 
DaFa poderia ser trivial? Este cultivo poderia ser algo para o homem comum quando o 
próprio Fa do Cosmo é trazido e ensinado às pessoas? O que Sakyamuni ensinou quando 
esteve no mundo foi o Fa de Arhat. O budismo do Grande Veículo foi algo preparado para 
quando Sakyamuni deixasse este mundo e, estritamente falando, deriva do original, ou seja, 
só permite se cultivar até Arhat. Porém, os discípulos do DaFa são reis que baixaram dos 
Céus para ajudar o Mestre a retificar o Fa, e a razão fundamental de ter discípulos do DaFa 
dotados de uma qualidade-inata formidável, é que a retificação do Fa está sendo feita no 
Cosmo. Os seres conscientes que estão aqui neste mundo e que devem ser salvos, tampouco 
são tão simples como parecem, pois uma vida comum não é digna de ser salva pelo DaFa 
do Cosmo ou por um discípulo do DaFa. A maioria das pessoas no mundo de hoje são 
vidas que desceram aqui dos Céus e se converteram em humanos, e por detrás delas estão 
conectados massivos grupos de vidas. Então, com algo assim significativo ocorrendo, já 
não é algo que possa ser feito por um cultivador comum, e a posição de Fruto desse cultivo, 
tampouco é algo que um cultivador comum possa alcançar. Agora, as coisas não são nada 
simples como as pessoas do passado entendiam. 
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Como disse no passado, sejam as práticas religiosas, todo tipo de crenças ou a variedade de 
métodos de cultivo, eles meramente estavam estabelecendo entre os humanos o cultivo e a 
cultura conhecida por diversos tipos de Deuses. Se essas pessoas e esses seres iluminados 
não tivessem vindo para estabelecer esta cultura, as pessoas de hoje não conseguiriam 
entender o que significa o cultivo, que há Deuses nos Céus ou até como são os Deuses. Há 
Budas e Tao, também há este tipo de Deus que o homem conhece como Jesus e Jeová, e 
certamente, há muitos Deuses de todos os tipos que ajudaram os humanos a conhecerem a 
cultura dos Deuses, fazendo que as pessoas, ao longo da história, conhecessem como são os 
Deuses, como se manifestam, o que é cultivo, que tipo de formas diferentes tem o cultivo e 
como se pode cultivar. Depois dessa cultura ser estabelecida, ficou muito mais fácil para eu 
ensinar o Fa hoje. Já não preciso ensinar o que são os Deuses, o que é cultivo e como 
alcançar os reinos divinos. Então, não preciso explicar muitas, muitas coisas superficiais. 
Ou seja, as pessoas entendem tudo, todas sabem – esta cultura já foi estabelecida. Essa foi a 
verdadeira razão na história pela qual esses seres iluminados baixaram no mundo. Porém 
hoje não é assim. Hoje os discípulos do DaFa alcançaram a retificação do Fa do Cosmo, e 
não importa quem diga, sejam as profecias ou as pessoas com habilidades sobrenaturais que 
sabem ou compreendem algumas manifestações ou algumas situações, este momento já 
chegou, os discípulos do DaFa estão fazendo as coisas do último momento.  
 
Cada discípulo do DaFa é extraordinário, os níveis de onde vêm não são nada comuns, e 
através do curso da história humana, estabeleceram a cultura do homem. Muitas figuras 
históricas reconhecidas estão entre os discípulos do DaFa, e sem importar se assumiu a 
aparência de um ser humano ou talvez de uma famosa figura cultural, um célebre general 
ou o rei de uma nação, toda pessoa cujo nome ficou para a posteridade é extraordinária. Há 
muitas outras coisas que foram feitas no passado que podem parecer extraordinárias, porém 
não ficaram nomes nem registros, isso porque os Deuses não quiseram que essas coisas 
fossem deixadas. A pessoa comum não é digna de que seu nome fique registrado para a 
posteridade, já que em sua natureza, a história humana foi formada para servir a retificação 
do Fa e a validação do Fa. Que parte da cultura humana ou da herança intelectual 
permanecerá não é algo trivial. E a verdadeira história ou razão de existir da humanidade 
não é algo tampouco simples; o cultivo dos discípulos do DaFa e a salvação das pessoas 
em si, estão unidos inerentemente à retificação do Fa do Cosmo.  
 
Como sabem, desde de 20 de julho de 1999 até agora, temos visto passo a passo as 
mudanças dessa humanidade, as mudanças dos corações das pessoas, tal como temos visto 
o conhecimento das pessoas e suas atitudes para com os discípulos do DaFa e para com o 
malvado partido. Naquela época, se vocês não tivessem feito nada frente a essas malvadas 
circunstâncias, ninguém o teria feito para vocês, pois todas as pessoas estão esperando que 
vocês as salvem. As verdadeiras vítimas da perseguição são as pessoas do mundo, não 
vocês. As pessoas têm visto que Falun Gong está sendo perseguido e que os discípulos do 
DaFa estão trabalhando na oposição a esta perseguição, porém opor-se à perseguição não é 
mais que a aparência superficial. Salvar as pessoas é a verdade, expor essa maldade 
também é para salvar as pessoas, pois o malvado partido se opõe aos Deuses e tampouco 
permite que as pessoas acreditem nos Deuses. O ateísmo em si é um pecado atroz. Deus 
criou você, e você não reconhece Deus? Então, o que lhe resta é ser eliminado por este 
Deus. Os discípulos do DaFa estão colocando enormes quantidades de energia em todos 
seus projetos, fazendo que esses projetos causem o maior impacto na salvação das pessoas, 
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por isso, ver isto é algo para se alegrar. Isto significa que nesta perseguição, vocês estão 
estabelecendo a poderosa virtude dos seres iluminados. A manifestação malvada dos 
perseguidores é uma manifestação da maldade; enquanto os discípulos do DaFa atravessam 
o processo para a Perfeição, quem realmente está sendo perseguido são as pessoas do 
mundo.  
 
Como as pessoas do mundo estão sendo perseguidas? Por acaso cada pessoa não está 
vivendo muito comodamente e sem restrições em uma sociedade com valores morais 
decadentes? Porém, como sabem, a maioria das pessoas na Terra veio dos Céus, e muitas 
foram enviadas aqui para baixo como representantes; elas estão representando corpos 
cósmicos e representando seres conscientes, e o propósito delas virem para cá é obter a 
salvação no final. Obter ou não a salvação vai depender de como essa pessoa que está neste 
mundo responde ao DaFa, o qual tem sido ensinado. Isto porque as ações de uma pessoa 
aqui refletem o estado dos seres conscientes no corpo cósmico que representa, e que estão 
por detrás dela durante a retificação do Fa. Um ser humano não se manifesta como um 
Deus. Depois de vir a este reino humano, baixa de nível, e só pode se manifestar na forma 
de um ser humano. Hoje tampouco o Mestre pode ensinar o Fa como um Deus, só posso 
utilizar a linguagem humana para ensinar e uma aparência humana para estar aqui com 
vocês, por isso, muita gente não entende claramente. As pessoas acreditam que Falun Gong 
está sendo perseguido, quando na realidade, a vítima são as próprias pessoas do mundo. Por 
quê? Porque nesta perseguição, elas estão acreditando nas mentiras e odeiam o Falun 
Gong. Porém, “Falun Gong” é o nome que o DaFa do Cosmo assumiu aqui neste mundo; 
os discípulos do DaFa estão validando o Fa, e são os discípulos do Fa que estão salvando 
os seres conscientes e eles têm missões enormes, digo, são emissários dos Deuses. Se a 
mente de uma pessoa do mundo contém pensamentos negativos sobre os discípulos do 
DaFa, ou se esta pessoa difamou o DaFa ou não se identifica com o princípio fundamental 
do Fa que é Zhen-Shan-Ren, particularmente aqueles que participam diretamente na 
perseguição aos discípulos do DaFa, que dizem coisas más sobre o DaFa ou fazem coisas 
más contra o DaFa, serão todos eliminados pelos Deuses; serão destruídos. Por mais severa 
que seja a perseguição contra os discípulos do DaFa, todos estão transitando o caminho de 
um Deus, e partam cedo ou tarde, todos alcançarão a Perfeição e regressarão às suas 
posições, de fato, por acaso não são os seres humanos as verdadeiras vítimas da 
perseguição? 
 
O universo tem incontáveis e incomensuráveis seres conscientes e incontáveis Deuses de 
diferentes tipos. O imenso Cosmo é incomparavelmente sagrado, e o número de Deuses nos 
Céus que são do nível de Sakyamuni são demais para se contar. Sakyamuni usava a 
expressão “Incontáveis como os grãos de areia do Rio Ganges” para descrever a 
quantidade, porém, na realidade, se somarmos todos os grãos de areia deste mundo, ainda 
assim, não seria uma metáfora adequada para o número de seres divinos no nível dele. E 
isto é somente uma metáfora para o número de Deuses em um só reino. Então, 
comparativamente falando, o que vale um ser humano? É digno apenas de ser mencionado. 
Claro, mesmo o seu nível de existência sendo baixo, há vidas de níveis mais altos 
conectadas a ele, e muitas pessoas neste mundo, realmente são representantes de um grupo 
de vidas assim. Porém, enquanto as pessoas estão sob esta ilusão, elas não percebem essas 
coisas, e muito menos sabem quem são na realidade. Porém, por detrás de muitas pessoas 
do mundo, há de fato incontáveis e incomensuráveis vidas de níveis altos que são 
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representadas por essas pessoas. Por acaso um Fa tão grande ou os discípulos do DaFa que 
são tão extraordinários viriam para cá simplesmente para salvar seres humanos comuns e 
correntes? Isto poderia ocorrer? No presente, a maioria das pessoas neste mundo tem razões 
profundas para estarem aqui. Se uma pessoa realmente é um representante enviado à Terra 
por um enorme sistema cósmico, então o que ela representa é um mundo, uma camada do 
Cosmo ou uma camada de um corpo cósmico. Como um corpo cósmico é uma entidade 
cíclica, então cada sistema cósmico, sem importar seu tamanho, tem um sistema próprio e 
mesmo em níveis mais altos continua tendo seu sistema. Quanto mais alto o plano, maior é, 
maior também é o incalculável número de seres conscientes e maiores são os Deuses, e o 
número de vida se torna realmente incalculável. No conjunto, o Cosmo é 
extraordinariamente enorme. Quando um discípulo do DaFa salva uma pessoa, de modo 
algum se trata do conceito de um simples ser humano, e sim que um enorme corpo de vidas 
está sendo salvo. Dizendo de outra forma, a maneira que uma pessoa responde ao DaFa e 
aos discípulos do DaFa não é um simples ato humano, e consequentemente, se a camada 
superficial de uma pessoa não está muito desperta nem alerta, isso será um obstáculo para a 
salvação dessa pessoa e dos seres conscientes que ela representa, por essa razão precisamos 
esclarecer a verdade.  
 
O que acabo de explicar é algo muito grande. Há muitas pessoas escutando o Fa hoje aqui. 
Escutar este Fa não é um problema para os discípulos do DaFa, porém, talvez haja alguns 
estudantes novos ou simpatizantes do Falun Gong ou familiares que podem achar difícil de 
entender. Porém, depois de tudo, isto é um Fahui, estou ensinando o Fa aos discípulos do 
DaFa, e não há outra forma a não ser desta maneira. Então, essa é a razão pela qual o DaFa 
do Cosmo está sendo propagado neste mundo humano. Só tais seres são dignos de serem 
salvos pelos discípulos do DaFa, e só tais seres são dignos para que o DaFa do Cosmo se 
propague aqui no mundo – é assim monumental. Mesmo que o ser humano neste plano 
mais baixo tenha um enorme corpo de vidas por detrás dele, enquanto estiver aqui na Terra, 
será uma pessoa comum deste reino, deste nível – essa é a relação. Ainda que você esteja 
no nível mais baixo, se você cometer um pecado contra o Fa do Cosmo ou se falhar em se 
identificar com este Fa que criou o Cosmo e incontáveis seres conscientes, então, se você 
se opor, para onde irá? As pessoas dizem que os mortos também tem um lugar para onde ir; 
tudo neste Cosmo foi criado por este Fa, então para onde irá? Inclusive a matéria da morte 
absoluta neste universo é criada pelo Fa, então se você se opõe a este Fa, para onde irá? 
Por exemplo: Jeová e Jesus também disseram na Bíblia sobre as pessoas que perseguiam os 
apóstolos, que suas vidas enfrentariam condenação eterna e tormentos para sempre, 
inclusive no novo Cosmo criado e durante longos anos de história, o pecador pagará 
incessantemente por seu carma pecaminoso. Puxa, isto é muito espantoso! Isto é, de fato, 
sofrimento sem fim, já que o carma pecaminoso é enorme quando se peca contra o DaFa 
do Cosmo. Mesmo que um ser humano seja somente um ser humano, na realidade, ele é um 
representante de seres conscientes dos mundos lá em cima. Então, quando um ser humano 
comete um pecado contra o DaFa, o corpo de vidas por detrás dele, o qual ele é 
representante, todos os incontáveis Deuses e seres de toda classe do Cosmo, de cima a 
baixo, todos serão completamente destruídos, pois esta é a retificação do Fa do Cosmo. A 
misericórdia se manifesta antes da grande catástrofe, a retificação do Fa é implacavelmente 
estrita, sem qing.  
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Meu Fa não é ensinado às pessoas comuns e sim aos discípulos do DaFa. Todos os 
discípulos do DaFa entendem o que é isto. Isto significa que quem está sendo 
verdadeiramente perseguido são os seres humanos, e quem será eliminado são os seres 
humanos. De fato, o objetivo da perseguição é, por um lado, provar os discípulos do DaFa, 
e por outro, eliminar as vidas velhas do Cosmo, as quais incluem os seres humanos. As 
velhas forças estão empenhadas em fazer que o homem não obtenha a salvação, já que as 
velhas forças do Cosmo sustentam que o Cosmo já não é bom e tampouco seus seres 
conscientes, e, portanto todos deveriam ser destruídos. Enquanto, os cultivadores passavam 
por duras provas, qualquer discípulo do DaFa que falhasse em se cultivar bem, também 
seria eliminado. As pessoas do mundo e outros seres conscientes não poderiam permanecer. 
Vocês viram muitas profecias que dizem isso, algumas diziam que a taxa de sobreviventes 
seria de um em dez mil, um em mil, e também se disse que só um em dez famílias 
sobreviveria. Tendo dito o que disseram, de qualquer forma, elas queriam destruir os seres 
conscientes em uma escala massiva. Claro, o objetivo essencial da ampla propagação do 
DaFa no mundo é resgatar tudo isso, fazer que os seres conscientes que estão sendo 
eliminados possam ser salvos. Por isso, façam tudo o que puderem, façam o melhor para 
salvar mais pessoas.  
 
Devido a sua própria natureza, a participação das velhas forças do Cosmo neste assunto da 
retificação do Fa é justamente um demônio para o DaFa e a retificação do Fa. Todos 
sabem, todos os assuntos no mundo humano têm Geração Mútua e Inibição Recíproca, um 
positivo e um negativo. A sociedade humana é assim. As pessoas estão intrinsecamente em 
um ambiente no qual o mal caminha com o bem, e a substância material da qual o homem é 
constituído, tem esses dois lados: o bom e o mau. Então, quando uma pessoa fica nervosa, 
ou se torna irracional, cruel, má, com ódio, ou se torna louca de alegria, tudo isto é sua 
natureza demoníaca. A racionalidade, misericórdia, benevolência, essas são a natureza 
Buda ou natureza benevolente. Neste mundo há gente boa, gente má, alguns são amáveis, 
outros são malvados; isto é equivalente nos Céus, onde há Budas – que são Reis do Fa – há 
também Reis de demônios. Claro, tudo isto tem sua correspondência, e a correspondência 
chega até os níveis mais altos, com um negativo e um positivo. Ter um negativo e um 
positivo mantém tudo equilibrado no velho Cosmo. Quando as velhas forças do Cosmo 
viram que este DaFa que estava sendo propagado era completamente positivo, 
imediatamente criaram demônios e tribulações. Foi precisamente desta forma que elas 
atuaram, isto é, atuaram como demônios para a retificação do Fa e para o DaFa do Cosmo. 
Esta é a relação. 
 
Podemos dizer que tudo o que os discípulos do DaFa têm feito durante esses anos, é para 
esclarecer a verdade e assim salvar as pessoas. Mesmo que muitos discípulos do DaFa 
tenham sido gravemente perseguidos, tudo isto ocorreu no caminho para divindade. Seja 
que a pessoa vá cedo ou tarde, cada um alcançará a Perfeição. No entanto, as pessoas 
comuns não têm tais oportunidades. Por que as vidas dos discípulos do DaFa são tão 
especiais? Porque esta base já foi estabelecida desde os primeiros tempos da história, e foi 
desta forma que os discípulos do DaFa atravessaram a história até os dias de hoje. Entre os 
discípulos do DaFa estão os discípulos de Jesus e os discípulos de Sakyamuni, e há mais 
discípulos de outros Deuses que vocês não conhecem. Claro, vocês não foram realmente 
seus discípulos. Vocês são discípulos do DaFa, e meramente estavam esperando este dia. 
Em outras palavras, naquela época vocês acompanharam essas figuras sagradas na criação 
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da cultura para a humanidade, e hoje utilizam novamente essa cultura para salvar as 
pessoas. 
 
Depois do recente Fahui de Washington DC na capital dos Estados Unidos, muitos 
estudantes ouviram que o Mestre iria às reuniões de cada projeto para se reunir com eles, 
então, de repente um monte de gente veio hoje (Risos). Todos os projetos me enviaram 
muitos convites, já que cada um, grande ou pequeno, quer que o Mestre se reuna com eles. 
(Risos). O Mestre não daria conta de tudo isto. O que acabo de dizer foi que na realidade, 
todos estão atuando muito bem, e não necessitam que o Mestre aprove todas e cada um das 
coisas que fazem ou que aprove a cada um de vocês. O fato de terem feito essas coisas até o 
presente, e ao tomarem parte na salvação dos seres conscientes, vocês estão abrindo seus 
próprios caminhos, estabelecendo suas próprias poderosas virtudes e cumprindo com suas 
missões históricas. Muitas coisas estão na ilusão, e mesmo quando o Mestre vai e fala algo, 
tampouco diz tudo completamente. (O Mestre ri). Digo a todos: mesmo que todos queiram 
que eu vá, realmente não posso ir. (Todos riem). Porém, agora que vim aqui, tampouco 
quero frustrar a expectativa de vocês. Sei que sempre querem compartilhar algumas coisas 
com o Mestre. (Os discípulos do DaFa aplaudem). Há tantas pessoas aqui, vocês podem 
enviar os papéis com perguntas e as responderei para vocês. Porém, se vossas perguntas são 
de caráter individual ou se não se relacionam com a salvação dos seres conscientes ou com 
as coisas que os discípulos do DaFa necessitam fazer, então não as façam. Se forem muitos 
papéis e todos escreverem uma pergunta, inclusive amanhã a esta hora, não teremos 
terminado. (Todos riem) Os que estão na sala auxiliar também podem passar os papéis com 
perguntas. Bom, vamos em frente. Adiante, passem os papéis. 
 
Pergunta: Em Hong Ying II, o que significa ‘os quatro elementos se desgastaram’? 
 
Mestre: Eu posso lhe responder, porém me parece que essa pergunta não tem muita relação 
com o assunto de salvar seres conscientes neste momento. Terra, água, fogo e ar, os quatro 
elementos dos quais Sakyamuni falou, são a razão fundamental pela qual os universos são 
formados em um reino de corpos celestiais. Vou esclarecer, a razão fundamental pela qual 
nascem os universos em um reino são os quatro elementos, porém esta não é a razão 
fundamental final. Conforme as características de Formação-Estabilidade-Degeneração dos 
corpos celestiais, e tendo chegado a um grau de degeneração durante um longo período, 
parece que estão se desintegrando enquanto se desgastam. 
 
Pergunta: Os discípulos do DaFa da Coréia do Sul sentem saudades do Mestre. 
 
Mestre: Obrigado a todos, não precisam mais escrever essas palavras neste papel. Eu sei 
que todos vocês sentem saudades do Mestre. O Mestre também sente saudades de vocês. 
(Todos os discípulos aplaudem fortemente). 
 
Pergunta: Os discípulos do DaFa de Pequim sentem muitas saudades, quanto mais o final 
se aproxima, mais sentimos saudades.  
 
Mestre: Não lerei isto, escolherei perguntas. 
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Pergunta: Os discípulos do DaFa da Universidade Agrícola de Pequim, a Universidade de 
Geociência, a Universidade de Aeronáutica e Astronomia e a Universidade de Ciências 
Florestais.... 
 
Mestre: Não me saudem, pois isto ocupa tempo para ler. Obrigado a todos (os discípulos 
aplaudem) 
 
Pergunta: Os discípulos do DaFa de Nanchang, Guangdong, Hunan e Xining enviam 
saudações ao nosso grandioso Mestre. 
 
Mestre: Não vou ler mais as saudações. Primeiro responderei as perguntas. Primeiro lerei 
as perguntas e as responderei. 
 
Pergunta: Todos os praticantes da Tailândia enviam saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Ainda são saudações, obrigado a todos. 
 
Pergunta: Sichuan, Ziyang, Chendu...(Todos riem) 
 
Mestre: Ainda são saudações. 
 
Pergunta: Como podemos eliminar o mais rápido possível as noções e apegos que se 
formaram no convívio dos praticantes entre as pessoas comuns? 
 
Mestre: (Sorri) Em meio às dificuldades e aos assuntos que não pode resolver, você 
sempre pensa que métodos usar. Na realidade tem que se cultivar verdadeiramente na base 
do Fa, não há atalhos. Uma pessoa quer caminhar para se tornar um Deus e diz: 
“Busquemos a porta fácil.” (Ri) Como se pode dizer que você realmente está se cultivando, 
ascendendo para cima? Não pode; tem que se cultivar sólida e verdadeiramente para poder 
ascender.  
 
Pergunta: Depois do Fahui de Washington D.C., muitos discípulos da China continental 
consideram que na China também tem que haver cooperação incondicional aos 
coordenadores, alguns procuraram os assistentes dos locais de prática do passado para 
serem os coordenadores gerais, no entanto, esses assistentes do passado nunca deram 
realmente o passo adiante. 
 
Mestre: Na realidade, no passado, na China continental os assistentes dos locais de prática 
do DaFa não eram escolhidos por se cultivarem bem, e sim porque tinham a capacidade e a 
vontade de trabalhar, por isso foram escolhidos. Os assuntos dos cultivadores devem ser 
feitos pelos cultivadores. A capacidade de trabalhar, em si mesma não é suficiente, ainda é 
preciso verificar se esta pessoa pode se cultivar ou não, isso não pode mudar nunca, nunca. 
 
Na última conferência, eu falei especialmente dos “discípulos do DaFa fora da China 
continental”. A China continental não está nesta situação, por isso eu não falei me dirigindo 
aos praticantes de lá.  
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Discípulo: Os praticantes diligentes da China continental que estão ocupados esclarecendo 
a verdade e salvando os seres conscientes não têm tempo suficiente para estudar o Fa e 
refinar gong, por isso são perseguidos. Há outros praticantes que gastam uma grande 
quantidade de tempo no estudo do Fa e refinando gong, porém muito poucas vezes 
esclarecem a verdade, há muitos praticantes desse tipo. Com este tipo de situação, como se 
poderá salvar seres suficientes? 
 
Mestre: Digo, alguns praticantes esclarecem a verdade e não estudam o Fa, e outros 
estudam o Fa e não esclarecem a verdade. (a audiência ri). Este também é justamente o 
pretexto das velhas forças para perseguir os discípulos do DaFa. Não está realmente 
equilibrando essas duas coisas. Uma pessoa comum não pode salvar seres conscientes com 
o DaFa, porém você deve ser um cultivador, então deve estudar o Fa e se converter em um 
cultivador. Se isto for feito por uma pessoa comum, isto tampouco vale, pois ela tampouco 
tem a poderosa virtude. Então, você é um cultivador que não faz o que deve, pois somente 
estuda o Fa. Sabe por que você tem que estudar o Fa? Porque além de você ter que 
aperfeiçoar a si mesmo, você também tem que salvar seres conscientes. Você já aprendeu o 
Fa, já obteve o Fa, porém você quer somente obter os benefícios do DaFa? Em outras 
palavras, os discípulos do DaFa estão sendo perseguidos, o DaFa está sendo manchado, e 
você não quer sair e falar pelo DaFa, então você é digno de obter este Fa? Isso é o que eu 
quero dizer.  
 
Pergunta: Alguns discípulos ocidentais do norte da Europa usam o método de ler Zhuan 
Falun segundo a data do calendário. 
 
Mestre: Eu não disse que fizessem dessa forma. A melhor forma é ter um horário fixo para 
o estudo do Fa. Estudar o Fa juntos é a forma que deixei a todos. Porém, ao estudar o Fa 
deve ser diligente, deve estudar constantemente, assim não perderá a direção, poderá 
caminhar bem o seu caminho e fazer bem o que deve fazer. Não mudem a forma de estudar 
o Fa, somente leiam sem interrupção e seguidamente, não inventem formas diferentes ou 
criando novos estilos. Quando estudam o Fa escolhendo o tema para aprender ou quando 
inventam forma para estudar, ao meu modo de ver, estão usando um coração humano. 
 
Pergunta: Em nossa região há um coordenador do Shen Yun que agora não sai mais por 
várias razões; ele está deprimido. Mestre, pode nos falar sobre isto? 
 
Mestre: Eu não posso dar uma conclusão sobre ele. (A audiência ri). Enquanto este assunto 
não tiver terminado, os discípulos do DaFa estão no cultivo, estão passando por provas, o 
discípulo está sendo analisado no que se refere a se vai ou não vai. Eu não posso obstruir 
seu caminho. Cada um está se iluminando, cada um está se cultivando. Você vê que ele não 
está saindo, ele mesmo está sofrendo também, está passando por provas. Cada pessoa é 
assim quando passa por provas. A chave está em como a própria pessoa pode lidar com 
isso. 
 
Pergunta: Há companheiros cultivadores que não têm confiança no responsável principal. 
Isso equivale a não ter confiança no Mestre, verdade? 
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Mestre: Voltarei a falar com todos vocês sobre este assunto. Eu falei sobre os responsáveis 
principais por cada projeto ou de cada responsável principal da Associação do DaFa de 
uma região, isto é muito importante. Quanto aos encarregados dentro do mesmo projeto ou 
de outras regiões, e todos os responsáveis dos departamentos, isto não é tão principal. 
Porém, sendo discípulo do DaFa, se o Mestre pede que as coisas mudem, então deve ser 
assim, obedeçam aos diretores, devem escutar suas diretrizes, pois cada departamento 
recebe ordem do encarregado principal para realizar um assunto. Vou repetir outra vez esta 
relação: estou falando dos responsáveis principais, os responsáveis dos projetos grandes e 
todos os responsáveis principais das Associações do DaFa. Depois deles, os diferentes 
departamentos em diferentes regiões, os grupos de estudo do Fa e os locais de prática de 
diferentes regiões sob a Associação do DaFa, esses não, não me refiro a eles, eles não 
carregam a responsabilidade de um projeto inteiro. Porém, há muitos encarregados de 
diferentes regiões ou encarregados de departamentos em diversos projetos que receberam 
instruções do responsável principal do projeto para que fizessem as coisas assim, então 
vocês também devem obedecer e fazer bem as coisas. Quando realmente há um problema 
sério, você pode refletir sobre ele. Porém, há um costume que se formou há muitos anos: 
esse coração que sempre observa e desaprova alguém é o mais difícil de eliminar. Vocês já 
se acostumaram a buscar fora. Eu quero eliminar este estado para vocês, vou eliminar esta 
coisa para vocês; vocês já não podem mais seguir assim, esse período já passou. 
 
Por que não falei disso antes? Se eu tivesse feito assim no início, que tipo de situação 
surgiria? Vocês fariam aquilo que a pessoa responsável dissesse, e vocês não fariam as 
coisas seguindo seus próprios caminhos. Ao mesmo tempo, se o encarregado fizesse você 
se desviar, tampouco você saberia, fora isso, o próprio encarregado não poderia se cultivar 
se não houvesse tribulações. Entendem o que eu digo? Esta é a razão pela qual disse que 
fizessem assim há uns anos e por isso não falei desse tema. Agora os responsáveis já 
passaram por dez anos de árduo cultivo; durante esse período de cultivo e refinamento, eles 
passaram por muitas provas, e assim trilharam seus próprios caminhos; a absoluta maioria 
já sabe como fazer. Agora queremos mudar este estado. Ao mesmo tempo deve-se eliminar 
o coração de se acostumar a olhar para fora, buscar fora, observar o responsável. No 
passado, o olhar para fora era feito sempre olhando o responsável e desaprovando-o, e até o 
momento presente ainda não podem aceitá-lo (a audiência ri), isso não é assim, deve fazer o 
contrário. Porém, quanto aos responsáveis, alguns realmente têm feito as coisas de forma 
muito má. Alguns carregam muitas deficiências, porém a maioria o tem feito bem, por isso, 
o Mestre, todavia está observando.  
 
Pergunta: Alguns companheiros cultivadores dizem que “mesmo trabalhando em outro 
meio de comunicação, prometo a um praticante de outro meio, fazer programas também”. 
Será que não estão concentrados em fazer bem uma única coisa? 
 
Mestre: Nossos discípulos do DaFa têm justamente múltiplas funções; se você pode fazer 
bem uma coisa e também pode fazer bem outra coisa, então faça-a. Porém, se não pode 
realizar bem uma e assume outra, então não vai fazer bem nenhuma; por isso, a própria 
pessoa deve organizar bem esses assuntos. No noroeste da China há um ditado que diz: um 
urso cego descasca um milho. (a audiência ri) O urso é cego, então como ele faz para 
descascar o milho? Ele tira umas folhas e as coloca debaixo de seu braço, em seguida tira 
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outra folha e também a guarda debaixo desse braço, em seguida tira outra folha e também a 
guarda debaixo do braço, no final ele continua com uma única folha. (Risos da audiência). 
 
Pergunta: Recentemente na China continental havia um coordenador muito bom que 
faleceu rapidamente de um carma de enfermidade; é muito triste para nós. Os cultivadores 
ao seu redor também estão refletindo sobre nossa responsabilidade, porém haverá outra 
razão? 
 
Mestre: Depois de tanta perseguição e tanto caminho percorrido, todos sabemos da razão 
pela qual aparecem esses assuntos. Perguntem aos outros companheiros cultivadores, eles 
já entenderam.  
 
Há muitas coisas que foram justamente arranjadas assim pelas velhas forças. Porém, no 
momento que ocorreu este arranjo, o estudante não sabia necessariamente que esse arranjo 
era das velhas forças; naquele momento o Mestre não mencionava as velhas forças. Então, 
ele aceitou o arranjo e chegaram a um acordo. Naquela época, alguns pensavam que deveria 
ser assim, então aceitaram algumas coisas, e quando o momento chegou, essas foram as 
justificativas para persegui-los. Também há outro tipo de situação, por exemplo, muitas 
pessoas estão observando como os outros se cultivam e os seguem como exemplo, e não 
transitam seus próprios caminhos. Então, as velhas forças fazem que partam cedo para ver 
como os seus corações se movem, isto é, se vocês continuam ou deixam de se cultivar. O 
cultivo deve nascer de seu coração, você deve se cultivar por sua própria iniciativa. Se, 
entre as dores fortes que calam até os ossos; colocando o seu coração frente aos benefícios 
e à fama, o qing; enfim, se você pode verdadeiramente deixar essas coisas, então você pode 
se cultivar. Agora, quando a outra pessoa pode se cultivar, você também pode, no entanto, 
quando a outra pessoa não pode se cultivar, você também não, e se todos fazem assim, isto 
equivale a empurrar essa pessoa para o perigo; os corações humanos estão empurrando essa 
pessoa para que parta. Então, as velhas forças se agarram a esta justificativa e não a deixam 
viver, pois consideram que ela afeta um grande número de pessoas que estão observando 
como ela faz ao invés de se cultivarem concretamente. Essas pessoas vão ou não vão? 
Podem ou não podem se cultivar? Estão se cultivando verdadeiramente ou falsamente? 
Deve cultivar a si mesmo, somente assim poderão se cultivar. Quando as velhas forças 
realmente se agarraram a esta justificativa, não é fácil para o Mestre lidar com esta 
situação. As velhas forças se agarraram a uma razão: ‘observe este grande número de 
pessoas; quem está se cultivando verdadeiramente? Devemos fazer com que se vá’. 
Portanto, no cultivo deve atravessar seu próprio caminho, deve cultivar a si mesmo. 
 
Claro que não há somente esses dois tipos de situação, certas pessoas têm o apego à 
enfermidade por um longo período de tempo, isto também é muito perigoso. Algumas 
pessoas dizem que se cultivam em DaFa, então se curam das enfermidades e já têm um 
guarda-chuva protetor, dizem: ‘se entro no grupo dos discípulos do DaFa, não vou ficar 
doente, não tenho medo de nada’. Que forte é este coração humano. Você veio se cultivar 
verdadeiramente? Considera o DaFa como um guarda-chuva de proteção? Mesmo se no 
começo não pensava assim, também é um apego.  
 
Por acaso não devemos nos cultivar até que, no momento da Perfeição, não fique nenhum 
apego? Não deve ficar nenhum coração humano. Nenhum coração humano vai, todos esses 
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corações devem ser eliminados, tudo isto poderia criar problemas para os estudantes. Vocês 
já passaram por tantas tribulações demoníacas, creio que muitos estudantes já sabem do que 
se trata, não há necessidade de mais explicações. Todos esses problemas fazem parte do 
caminho que atravessaram.  
 
Pergunta: Dentro da China há alguns discípulos do DaFa que depois de sofrerem a 
perseguição, não conseguiram mais dar o passo adiante, no entanto os discípulos do DaFa 
atrasados poderão causar demoras no progresso da retificação do Fa, o Mestre pode nos 
iluminar sobre isto? 
 
Mestre: O processo não pode ser atrasado, pois o tempo não espera ninguém. O Mestre 
está somente dando oportunidades uma e outra vez, e dentro desse processo pode-se 
esperar, porém o verdadeiro grande momento final não pode esperar.  
 
Pergunta: Como os discípulos do DaFa da China continental podem fazer melhor no 
progresso da Retificação do Fa? Eles me pedem que envie saudações ao Mestre. 
 
Mestre: Salvem seres conscientes, esclareçam a verdade, façam o que devem fazer os 
discípulos do DaFa, cultivem bem a si mesmos, não inventem coisas diferentes para serem 
diferentes, não sigam por caminhos laterais pequenos, façam bem as três coisas de forma 
reta e digna. Obrigado a todos. (Aplausos) 
 
Pergunta: Por favor Mestre, pode novamente nos dar uma explicação do Fa que se refere a 
coletar fundos? Por exemplo, precisamos realizar alguns projetos fora da China, e alguns 
praticantes doam dinheiro e alguns contribuem com seus esforços, isso seria coletar 
dinheiro? 
 
Mestre: Na realidade, o assunto de coletar fundos foi ensinado por mim considerando 
principalmente a situação da China continental. Isto é visto muito pouco fora da China, 
porém há casos individuais em Taiwan em que se aproveitam dos praticantes de Falun 
DaFa. Porém, dentro da China continental há muita gente má, por isso eu expliquei sobre 
isto considerando principalmente a situação da China continental. Em outras regiões, isto 
tem sido pouco visto. Alguns discípulos do DaFa juntam dinheiro com a finalidade de 
realizar algum projeto, isto não é considerado coletar fundos, pois esses discípulos não 
pediram dinheiro estendendo as mãos às outras pessoas, este não foi o caso. Claro, alguns 
discípulos do DaFa que tem negócios e economicamente estão muito bem, doam dinheiro 
para apoiar os projetos do DaFa, isso também é diferente que coletar fundos. Tudo isso 
nasce do coração, e tampouco afeta nada, já que economicamente comparando estão bem, 
isto tampouco é coletar dinheiro. Porém digo, não tenham um sistema de membros, 
tampouco tomem a iniciativa e comecem a coletar dinheiro dos praticantes por todas as 
partes, quem fizer isto está equivocado.  
 
Pergunta: Recentemente em algumas regiões, os praticantes manifestaram carma de 
enfermidade muito forte. Alguns praticantes sugeriram que todos se reunissem para enviar 
pensamentos retos e resolver de forma benevolente o problema com essa entidade que 
causou o carma de enfermidade. Este entendimento e esta forma de atuar são corretos? 
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Mestre: Os discípulos do DaFa são benevolentes e compassivos; os Fashen do Mestre 
também estão resolvendo benevolentemente todo tipo de destino, seja bom ou perverso. 
Seu pensamento não é incorreto, porém é preciso ver se é realmente esta a situação, ou se 
por falta de pensamentos retos não há outra alternativa.  
 
Algumas pessoas tinham enfermidades, porém ao se cultivarem em DaFa, elas se curaram; 
verdadeiramente se curaram, porém para eliminar seus corações de apego e provar para ver 
se continuarão ou não se cultivando, as velhas forças ainda fazem que no lugar onde elas 
tinham as doenças, elas continuem sentindo dor ou uma reação como se estivessem 
enfermos, até os sintomas são sentidos de forma igual, para ver se acreditam ou não no 
DaFa. O que fazem nesse momento? Um único pensamento faz a diferença entre uma 
pessoa e um Deus. Quando nasce um pensamento reto, se você diz que tudo é uma 
manifestação falsa e que é uma interferência das velhas forças, ‘eu tenho me cultivado em 
DaFa por tantos anos, não é possível aparecer esta situação’, se verdadeiramente surge este 
pensamento enviado desde o seu coração, imediatamente não terá mais nada. Porém, não é 
que quando uma pessoa diz as palavras, já pode alcançar este efeito, esse pensamento reto 
inquebrável se origina do seu interior, não é uma formalidade, tampouco é algo dito da 
boca para fora. Por exemplo, há pessoas que dizem: ‘Ah! O Mestre nos ensinou a dizer, 
então eu também digo assim’. Porém, seu coração não está estável ou só o faz para que o 
Mestre veja, mas sem alcançar neste reino, assim que, quando este pensamento emerge, não 
pode estremecer, não pode destruir as coisas que as velhas forças fazem, então não 
funciona. Deve ser um pensamento de retidão que nasce do cultivo. 
 
Para que todos possam lidar bem com este assunto, não paro de dizer a todos que estudem 
verdadeiramente o Fa e se cultivem genuinamente. Quando você tem fortes pensamentos 
retos, verdadeiramente igual a um Deus, pode partir uma montanha, isto é, com um único 
pensamento já é suficiente para partir a montanha, então vejam se as velhas forças se 
atrevem a fazer algo. Quando emerge esse pensamento reto, nada pode detê-lo, por isso 
aqueles que têm mais interferências, aqueles que são mais fortemente perseguidos, são em 
sua maioria, os praticantes que não são tão diligentes ou que não estudam constantemente o 
Fa, ou quando estão estudando, seus pensamentos estão em outras coisas; são a essas 
pessoas que isto ocorre. Claro, os discípulos do DaFa que se cultivam muito bem, 
realmente não podem ser interferidos nem um pouco, além disso, eles têm pensamentos 
retos muito fortes, ao mesmo tempo, estão ajudando os demais, realmente ajudando o 
Mestre na retificação do Fa.  
 
Pergunta: Muitos praticantes da China continental entregam amuletos onde se diz: ‘Falun 
DaFa Hao’ como algo a ser distribuído de forma absolutamente necessária quando 
esclarecem a verdade às pessoas, eles dão esses amuletos a qualquer pessoa que veem e não 
esclarecem a verdade profundamente.  
 
Mestre: Claro que isto não é bom, tampouco se sabe para que serve: ‘Dou-lhe de presente 
um amuleto’ (Risos na audiência). Aquele que recebeu foi uma pessoa que esteve 
perseguindo os discípulos do DaFa em campos de trabalho forçado; para que você dá um 
amuleto a ele de presente? Quer protegê-lo? Protegê-lo para que não tenha problemas e que 
continue perseguindo os discípulos do DaFa? Você deve esclarecer a verdade a ele, fazer 
que ele entenda, que não continue fazendo coisas más. Depois de salvá-lo verdadeiramente, 
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então dê a ele um amuleto de presente. Você deve atuar corretamente, salvar as pessoas não 
é somente distribuir panfletos, por acaso a cada um que distribuiu já conta como se o 
tivesse salvo? 
 
Pergunta: Quando os praticantes da China continental veem familiares ou amigos que 
estão muito doentes, dizem a eles que recitem Falun DaFa Hao e garantem a eles que a 
enfermidade se curará definitivamente. 
 
Mestre: Falando com relação à situação da China continental no momento, se esta pessoa 
se atreve a recitar verdadeiramente neste ambiente perverso, e até recita essas palavras em 
voz alta, sua enfermidade se curará (Aplausos da audiência). Claro, se ela recita em um 
ambiente permitido, relaxado, isto não será necessariamente efetivo. Por quê? Esse 
ambiente tem a pressão da maldade, e se você se atreve a dizer que Falun DaFa é bom, isso 
é diferente de dizer no ambiente dos Estados Unidos; se você sai e grita em voz alta: ‘Falun 
DaFa Hao!’ até a polícia levantará seu polegar (risos da audiência), pois aqui não há 
pressão. Porém, se você recita Falun DaFa Hao do fundo do coração, isso também terá 
efeito. Por isso, os efeitos dependem da situação do coração e circunstância. Se o ambiente 
é muito bom, muito relaxado, e não há pressão, então é preciso ver a situação, isto é um 
reflexo do coração humano.  
 
Pergunta: Há pessoas que não praticavam Falun Gong quando estavam na China 
continental e sairam da China para obterem visto de permanência. Então, chegaram em 
nosso local de prática, aprenderam os 5 exercícios e tiraram fotos em diferentes atividades 
para mentirem ao governo e conseguirem a situação de refugiados. Alguns de nossos 
discípulos do DaFa dão à familia dessas pessoas um certificado que diz que são praticantes 
de DaFa, conforme os princípios do Fa, eles podem atuar dessa forma? 
 
Mestre: Quando a perseguição começou, muitos discípulos do DaFa discutiram sobre este 
assunto. O que vamos fazer? Eu vejo assim: se isto é verdadeiro ou falso, isto é assunto do 
governo, os discípulos do DaFa não têm poder administrativo para resolver este tema. Ele 
quer aprender, quer refinar gong, você diz que não pode ensiná-lo? Você deve ensiná-lo. O 
ponto-chave é que durante esse período, você deve esclarecer a verdade, o ponto-chave é 
realmente fazê-lo entender. 
 
Normalmente todos os discípulos do DaFa são muito benevolentes, se ele quer tirar uma 
foto, que a tire, se quer aprender, então ensine-o. Sim, sob esta situação, uma vez que ele 
obtém o status de refugiado do Falun Gong, então esta pessoa tem uma dívida com o Falun 
Gong e, de agora em diante, não poderá fazer coisas contra Falun Gong. Se as fizer, 
imediatamente terá uma retribuição. Ele deve pagar esta dívida e deve pagar até tal grau, 
pois veio da China aos Estados Unidos usando o Falun Gong, então deve pagar esta grande 
quantidade de dívida. Se algum dia cometer um delito, terá que regressar à China ou terá 
sua retribuição correspondente. No momento presente, alguns advogados estão dando aulas 
sobre Falun Gong para ajudar na solicitação do status de refugiado, e dizem para as pessoas 
aprenderem Zhuan Falun. Não importa qual seja sua intenção, esse advogado deve muito 
ao Falun Gong. Porém, vendo isto de outra perspectiva, dizer as pessoas que entendam o 
DaFa, tampouco é uma coisa má. Mesmo que a pessoa saia do país para ganhar dinheiro, 
para ganhar a vida e coloque os benefícios materiais em primeiro lugar, de qualquer forma, 
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durante este procedimento seguramente terá algum conhecimento sobre Falun Gong, por 
isso, normalmente não nos preocupamos com tais assuntos, pois é um problema do 
governo, não é nosso assunto, então digo que não devem contrair uma má relação 
predestinada com essas pessoas.  
 
Pergunta: Mestre, tenho uma pergunta, por favor, durante o intercâmbio sobre difundir o 
Shen Yun, não falamos somente do trabalho, mas também tratamos da questão de elevar o 
xinxing. 
 
Mestre: Claro, os discípulos do DaFa devem ter suficientes pensamentos retos para 
resolver qualquer assunto, assim podem fazer as coisas de melhor forma. Devem se 
preocupar com os assuntos urgentes e não somente se dedicar ao estudo do Fa, pois quando 
terminam de estudar o Fa, a pessoa que os buscava já foi embora, com isto os problemas 
não foram solucionados, não devem agir assim. Não é possível que todas as coisas sigam 
uma regra dogmática. Definitivamente devem estudar o Fa, porém devem saber em que 
momento e em que lugar; devem cuidar bem desses assuntos.  
 
Pergunta: O pensamento e o caráter que se formaram durante longos períodos foram 
arranjados pelas velhas forças? Isto causa uma grande interferência para o estudo do Fa, 
como podemos nos desfazer completamente desta interferência? 
 
Mestre: O pensamento da pessoa, suas idéias e todos os conceitos que ela formou dentro 
do cérebro, foram todos formados no processo de entrar em contato com todo tipo de 
assuntos na sociedade por um longo tempo, e com mais idade, mais dessas coisas se 
acumularam. Agora, na China continental, há cada vez mais fenômenos que não são bons, e 
o que se vê dessas coisas é cada dia mais. As pessoas dizem que as crianças da China 
continental são especialmente diferentes das crianças fora da China; as crianças que saem 
da China sabem tudo, e mais, são muito astutas. Todo tipo de coisas más se manifestam 
nessa sociedade; os jornais, os meios de comunicação, o comportamento humano, as coisas 
que dizem, já não tem limites. Então, no cérebro das crianças são inculcadas muitas coisas 
que não deveriam ter, elas têm mais coisas em suas cabeças que as crianças fora da China e 
devido a isso são mais maduras. 
 
Quando as coisas entram na mente das pessoas, elas se armazenam lá. As pessoas têm 
memória. Mesmo dizendo que é memória, parece que estamos falando meramente de 
conceitos, mas na realidade são verdadeiramente matéria. Quando uma pessoa fala, explica 
algum princípio ou quer convencê-lo, bla! bla! bla!, está enchendo o seu cérebro com toda a 
intenção dela, verdadeiramente está lançando sobre você as coisas dela. Há pessoas muito 
nervosas e que se opõem constantemente, isto quer dizer que não aceitam essas coisas. 
Claro, os discípulos do DaFa beneficiam as pessoas, quando nós falamos, nos baseamos 
em pensamentos retos, junto com a fala saem flores de lótus. Porém, entre as coisas 
formadas pelas pessoas, há muitas que não são boas, e quando entram no corpo humano, 
manipulam as pessoas. As pessoas dizem que não lhes importa as coisas que veem com os 
olhos, quando não querem ver, não olham e já está bem. Não é assim, quando você a vê, 
essa coisa já entrou, pois qualquer coisa em outro espaço pode se dividir em diferentes 
corpos, quanto mais tempo vê essas coisas, mais coisas entram. Seja vendo televisão, 
computador, não importa que coisa seja, quando vê, essa coisa entra. Quanto mais enchem 
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o cérebro humano e o corpo com coisas que não são boas, mais essas coisas controlam o 
seu comportamento. Suas palavras, sua forma de pensar, suas atitudes, tudo é afetado.  
 
O tipo de ambiente ou circunstância forma o tipo de pessoa, isto é absoluto, não somente 
dentro da comunidade de cultivo; no passado, todos os anciãos entre as pessoas comuns 
também entendiam isso. Essas coisas serão eliminadas gradualmente durante o cultivo. 
Porém, se você diz: ‘hoje vou me cultivar, vou eliminar tudo’, em circunstâncias normais 
isto não é possível. Por quê? O gelo de três pés de profundidade não se formou em um só 
dia de frio; as coisas formadas são muito difíceis de eliminar de uma só vez, se não há uma 
quantidade muito grande de calor, não se pode alcançar o grau para derretê-lo, deve derretê-
lo um pouco por vez. Se hoje cultivou um pouco melhor, o gelo derreterá um pouco, se 
amanhã melhorar outro pouco no cultivo, derreterá outro pouco, e se depois de amanhã 
melhorar outro pouco em seu cultivo, derreterá um pouco mais. Então, pouco a pouco, à 
medida que realmente tiver suficientes pensamentos retos, esse calor aumentará, então o 
derreterá totalmente. 
 
Por que há pessoas que dizem: ‘as coisas más de meus pensamentos haviam sido totalmente 
eliminadas, por que voltam a aparecer? Eu também envio pensamentos retos todos os dias 
para eliminá-las, por que continuam se manifestando? Por que nunca posso eliminá-las?’ É 
assim mesmo, essas suas coisas não entraram em você em um só dia (O Mestre ri) e 
tampouco se formaram em um só momento. Esta é a relação. ‘Então pedirei ao Mestre que 
me ajude e tire tudo de mim?’ Digo, não seria o Mestre cultivando-se por você? No final, 
não contaria como seu próprio cultivo. Se não conta como seu cultivo, significa que não 
está se cultivando, e há brechas em seu cultivo, e quando voltar ao Céu, os Deuses olharão 
como se cultivou. Com muitas coisas não cultivadas por você, não terão virtude poderosa, 
não terá sofrido neste aspecto; se ao longo do caminho tudo for eliminado pelo Mestre, 
então o Céu não o receberá. Não adiantaria nada se continuasse tendo dívidas sem pagar. O 
que deve é o que tem que pagar, este é um princípio deste universo. O Mestre pode pagar 
uma parte por você, pode limpar para você o que deve ser limpo dentro da mente, porém 
você mesmo deve cultivar a parte que corresponde ao seu cultivo, suportar aquele pouco 
que deve suportar. Para você, não há muito perigo, porém, você deve saber o que é o 
cultivo e como se cultivar. Se durante o cultivo você tiver alguma iluminação, então se 
elevou, isto é cultivo. 
 
Pergunta: Mestre, pode falar sobre a importância da exibição da arte: Verdade-
Compaixão-Tolerância? 
 
Mestre: Falando de importância, a exposição de arte é igual aos outros projetos, são 
projetos que os discípulos do DaFa estão fazendo para salvar seres conscientes, é assim, é 
igual aos outros projetos. 
 
Pergunta: Respeitável Mestre, trabalho na produção de um dos meios. Trabalho na área 
concreta de desenho, como nos desenhos apresentados na televisão há muitas coisas que 
não são tradicionais, esses desenhos são muito comerciais, isso não existia na antiguidade. 
Se nós queremos transitar o caminho de um discípulo do DaFa e também queremos estar 
dentro do profissionalismo das pessoas comuns, como podemos lidar com isto? 
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Mestre: No trabalho de gente comum, faça o que deve fazer, o funcionamento desta 
sociedade é coisa desta época. Você diz que na antiguidade não havia este estado na 
sociedade moderna, se você quer fazer coisas que são completamente antigas, então não há 
quem as compre, (a audiência ri) e tampouco as coisas são assim neste ambiente. A 
sociedade agora é assim, faça as coisas de forma normal, não é culpa sua, não é considerada 
culpa sua. Os discípulos do DaFa não precisam divulgar esses desenhos, se você fizer que 
tenha efeitos positivos já é o suficiente. Porém, você pode se cultivar em qualquer 
circunstância, o que se cultiva é a si mesmo. Frente aos benefícios, frente ao bom e ao mau, 
ao correto e incorreto, o que se deve fazer e o que não se deve fazer, a questão é como se 
posiciona, simplesmente faça o que deve fazer e se cultive. Você já leu o livro, já estudou o 
Fa, está se cultivando incessantemente, então, deve-se analisar como se comporta na 
sociedade.  
 
Tudo o que aprendemos na escola contemporânea são essas coisas, e as coisas que se faz 
nos ambientes de trabalho são também essas coisas, não há problema nisso. Nesta 
sociedade tudo é assim, você pode somente fazer o melhor possível, pois, se não trabalhar, 
como manterá sua família? Se até a sua subsistência é um problema, o que fará? Não digo a 
todos que façam dessa forma, que agora todos se vistam com roupas antigas e que de agora 
em diante façam as coisas dos povos antigos. (A audiência ri). Esta época que vivemos é 
assim, no futuro, a humanidade vai recuperar sua tradição, isto é certo, absolutamente certo, 
porém agora não pode ser assim. Especialmente na salvação dos seres conscientes, vocês 
devem seguir o estado da sociedade de gente comum para salvar as pessoas, se não, não 
poderão salvar as pessoas. Se você quer fazer algo especial, e as pessoas o verão pouco e 
não entenderão o que você diz, como salvará assim as pessoas? 
 
Pergunta: Como se pode propagar amplamente o Shen Yun dentro da sociedade principal 
para ter um melhor resultado? 
 
Mestre: Vocês estão aprendendo enquanto o realizam. A situação de cada região é 
diferente e a situação de cada nação também é diferente. Algumas têm uma sociedade 
comunista, algumas sempre foram sociedades normais, algumas são economicamente 
desenvolvidas, e também algumas são regiões com problemas econômicos. Cada grupo de 
pessoas também formou diferentes conceitos culturais na sociedade, por isso os discípulos 
do DaFa de cada região deve fazê-lo por si mesmos. Com relação à apresentação do Shen 
Yun, não é que eu quero que todos os praticantes façam isto sem falta, pois o Shen Yun 
também é um projeto para salvar seres, porém, os recursos dos discípulos do DaFa são 
limitados, e se quer fazê-lo, tem que fazê-lo bem, se não, não o façam. Eu não digo que 
cada cidade do mundo inteiro deve apresentar o Shen Yun, eu digo que se realmente quer, 
então faça-o bem, se não, não o faça. 
 
Algumas pessoas pensam: ‘Este ano a apresentação do Shen Yun foi boa, não tivemos 
perdas’. Ela fica contente, porém o Shen Yun saiu perdendo. Sabe? O Shen Yun tem 
milhões de dólares de gastos por ano, de onde vem o dinheiro? Todos os discípulos do 
DaFa sabem que convidar o Shen Yun pode salvar seres; vocês podem fazer isto, porém se 
você não se responsabiliza pelo Shen Yun, não conta. O Shen Yun pode abrir condições 
para os discípulos do DaFa de diferentes regiões, fazendo coisas para salvar seres, porém 
vocês também devem criar condições para o Shen Yun. Se vocês querem fazê-lo, então 
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faça-o concretamente. Especialmente neste assunto, o Mestre está guiando diretamente o 
Shen Yun, por isso, como faz cada região e os problemas que surgem são refletidos muito 
rapidamente. 
 
Pergunta: Agora muitos filhos de discípulos do DaFa estão perdidos na ilusão da 
sociedade das pessoas comuns, o que se pode fazer? 
 
Mestre: Agora é assim, esta sociedade é como um barril de tinta gigante. Esta sociedade de 
hoje e os discípulos do DaFa agora estão tirando as pessoas desse barril, até os filhos dos 
discípulos do DaFa também estão dentro deste ambiente; as coisas más estão arrastando 
todos para baixo. Se os filhos não podem se cultivar ou não há um bom ambiente, 
realmente não podem resistir a essa situação. Porém, a responsabilidade dos discípulos do 
DaFa é tão grande, que não salva somente as pessoas do mundo, também deve salvar as 
pessoas ao seu lado. 
 
Pergunta: Mestre, por favor, fale da rádio ‘Som da Esperança’ e sua relação com os outros 
projetos dos meios de comunicação. 
 
Mestre: Não há nenhuma relação especial; todos são projetos feitos pelos discípulos do 
DaFa com o propósito comum de salvar seres. Coloque todo seu esforço no projeto, se o 
faz, faça-o bem, senão fizer assim, o mal rirá de você, além disso, você poderia manchar os 
discípulos do DaFa e trazer um efeito não muito bom, por isso, não importa o que você faz, 
deve fazê-lo verdadeira e seriamente. 
 
Tudo o que aconteceu no caminho que vocês atravessaram na validação do Fa, ficará 
registrado na história. Os Deuses estão anotando as coisas que vocês fazem, e os Fashen do 
Mestre fazem um balanço final. As coisas essenciais que ficam registradas são justamente o 
seu caminho, sua poderosa virtude, são as coisas que estabelecem aquele mundo. A que 
Sakyamuni se iluminou? Todos sabemos que foi a Jie, Ding, Hui. Isto foi justamente o 
cultivo dele, incluindo o que ele obteve nos 49 anos da propagação de seu Fa no mundo 
humano. Então, cada Deus tem seus entendimentos, os quais foram validados, são sua 
validação e iluminação no Fa do universo, então digo que na validação e na iluminação se 
forja a si mesmo e também está criando seu próprio mundo. Tudo o que cada discípulo do 
DaFa faz, está sendo cuidado pelos Deuses, em tudo há Deuses que estão fazendo um 
balanço final. 
 
Pergunta: Membros do departamento central da NDTV pedem que os jornalistas filmem 
gratuitamente notícias comerciais para algumas empresas. 
 
Mestre: Filmar notícias grátis. Se é para ter uma boa relação ou ter algum benefício 
comercial para ambos os lados, isto é permitido. Se não é assim, não tem sentido em fazer 
isto sem uma compensação. Porém, se através disto se esclarece a verdade e salva pessoas, 
tampouco estou contra. Se não há nada disso, para que fazê-lo? A nota perguntou assim, 
então eu respondi assim.  
 
Pergunta: Seu discípulo não teve uma boa iluminação, isto não afetará o nome da NDTV? 
Ou os jornalistas devem cooperar bem, ajudar as pessoas nas vendas e dessa forma ter 



 21 

contatos com possíveis clientes? Os vendedores deveriam fazer o melhor possível para 
elevar o nível de profissionalismo e buscar publicidades independentemente? 
 
Mestre: A verdade é que há muitos assuntos que a NDTV deve fazer melhor. Vejam como 
o Shen Yun trabalha; não podem fazer aquilo que sentem vontade. Quando fazem uma 
reunião e não resolvem os problemas essenciais, isso não é bom. Na realidade, não queria 
me envolver em coisas específicas; durante o cultivo, vocês devem transitar bem o 
caminho, porém, se não fizerem bem, realmente afetará em muito a salvação dos seres 
conscientes pelos discípulos do DaFa, isso não terá efeitos bons. 
 
Pergunta: Nunca fizemos perguntas ao Mestre sobre o projeto que estamos fazendo, esse 
projeto está justamente passando por um momento crítico, porém os coordenadores não 
conseguem entrar em acordo e há grandes conflitos que bloqueiam o projeto. 
 
Mestre: Então sigam a idéia do responsável principal. Eu vejo que no passado, este tipo de 
problema existia em muitos projetos e vocês avançaram entre golpes, quedas e tropeções, 
um atrás do outro. Porém, eu desejo que depois das quedas e dos tropeções, vocês 
aprendam o lado positivo da lição e não fiquem aprendendo sempre do lado negativo. 
Aprender do lado negativo da lição quer dizer pensar nos problemas com coração humano, 
ser astuto, malicioso, perspicaz, então a pessoa acaba frustrada. O que é uma pessoa má? 
Eu disse a vocês que as pessoas astutas são pessoas más. Quem tem um coração 
benevolente e bom, não tem muitos pensamentos complicados – essas são pessoas boas. 
Deve pensar nos problemas sempre do lado positivo; depois das quedas deve buscar a causa 
disso pela perspectiva de um cultivador: ‘onde fiz mau?’. Meça a si mesmo com o Fa, 
assim poderá aprender pelo lado positivo da lição, se você puder verdadeiramente fazer 
isto, seguramente fará bem. Se todos agirem assim, não creio que o projeto não saia bem. 
Justamente por não olharem para dentro, não conseguem aprender pelo lado positivo da 
lição e assim, não conversam sobre os problemas como discípulos do DaFa. 
 
Pergunta: É incorreto escolher um projeto do DaFa me baseando em meu desempenho 
segundo o que estudei e que ajudará a me elevar no cultivo, e não escutar a sugestão dos 
encarregados dos diversos projetos? Todos eles querem os discípulos que tenham condições 
para trabalhar tempo integral. Porém, eu penso que no trabalho de gente comum, poderei 
ter contato com pessoas que trazem más influências à sociedade principal. Mestre, por 
favor, explique-nos. 
 
Mestre: ‘Quando escolho um projeto do DaFa, penso no projeto onde melhor 
desempenharei minhas funções baseado naquilo que estudei’, pensando da perspectiva da 
situação real para salvar pessoas, isto não é um problema. Você diz que é um especialista 
em computação, porém vai trabalhar em publicidade; claro, se supostamente você também 
tenha a capacidade para trabalhar em publicidade, também não há problema. Se você acha 
que em seu trabalho de pessoa comum pode ser mais efetivo em salvar pessoas, certamente 
isto não é incorreto. Todas essas coisas são muito simples, a decisão sobre como quer fazer 
as coisas é sua, então faça como quiser. Algumas pessoas encarregadas por projetos forçam 
as pessoas a fazerem as coisas devido à falta de pessoal: ‘se puder vir comigo, será muito 
bom’ (a audiência ri). Vocês mesmos devem atravessar seus caminhos, se você cai, eu 
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tampouco direi alguma coisa. Quando você mesmo realmente sabe o que deve fazer, já 
estará fazendo bem. 
 
Pergunta: Por falta de recursos humanos, projetos diferentes estão competindo uns com os 
outros, brigando pelas pessoas, pois o número de pessoas é limitado, em vez de melhorar a 
cooperação entre eles.  
 
Mestre: Em um momento de emergência, devido à falta de pessoas, quando não se 
encontra pessoas capacitadas, eles se agarram a uma pessoa apressadamente para que 
possam começar o trabalho. Eu sei, estas são as dificuldades que vocês estão enfrentando 
neste momento. Também estou observando esses conflitos.  
 
Pergunta: Gostaria de perguntar ao respeitável Mestre, devido à política atual do Vietnã, 
também devemos esclarecer a verdade às pessoas da China continental? 
 
Mestre: Quando os discípulos do DaFa estão sob um ambiente político especial e podem 
fazer bem as coisas ao redor, isto também é possível. Porém, se não há aquele ambiente 
nem as condições, não forcem as coisas. Claro, já disse que há muita gente na China 
continental que não são simples pessoas, pois todos os reis de diferentes períodos na 
história de diferentes países e aqueles que baixaram vindo aqui de níveis muito altos devido 
à relação predestinada, se reencarnam lá. Agora se vê que todos os chineses foram 
arruinados pelo regime e assim, chegaram a tal grau. 
 
O comportamento dos chineses, suas formas de ser, seus pensamentos não são bons, claro, 
a origem deles realmente não é simples, é muito provável que os reis de diferentes povos 
estejam lá. Os discípulos do DaFa da China continental já estão trabalhando com todas as 
forças nesse assunto. Se você diz que tem as condições necessárias, pode fazê-lo, se não as 
tem, não se preocupe. Os discípulos do DaFa do mundo inteiro, incluindo os discípulos de 
diferentes regiões dentro da China continental, estão todos fazendo as coisas que devem 
fazer. 
 
Pergunta: Para salvar os seres conscientes da África, qual dos projetos atuais é o mais 
apropriado? Shen Yun, NDTV, A Grande Época... 
 
Mestre: (Ri) Façam aqueles que estão maduros. Se você diz que já está maduro para 
estabelecer a NDTV, então faça-o. Quando não têm as condições, não façam. Se estão 
maduros para fazer A Grande Época, então façam A Grande Época. Isto não depende de se 
o projeto é mais apropriado ou não, o que tem a ver primeiramente, é se existem as 
condições e, segundo, se os discípulos do DaFa pensam concretamente nos seres 
conscientes. 
 
Pergunta: Os recursos econômicos do DaFa são muito valiosos, como podemos fazer para 
que os discípulos do DaFa valorizem os recursos do DaFa? 
 
Mestre: Assim é, há muitos praticantes que dizem não saber ganhar dinheiro, porém para 
gastar são muito bons (risos da audiência), se atrevem a gastar como se fosse água, não lhes 
importa as conseqüências, não pensam de onde vem o dinheiro, tampouco lhes importa o 
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que acontecerá depois, não têm o coração de responsabilidade. Os Deuses também estão 
muito chateados vendo este tipo de pessoa que vive dessa maneira. Gastar mal os recursos 
dos discípulos do DaFa equivale a estar interferindo e danificando o DaFa. Só há esta 
quantidade de recursos, e se você gasta mau, então já não tem mais o necessário para salvar 
as pessoas.  
 
Pergunta: A retificação do Fa chegou ao final, os países do sudeste asiático não podem 
organizar o Shen Yun, estamos muito preocupados. Por favor respeitável Mestre, diga para 
não perdermos a esperança.  
 
Mestre: Tampouco digo que o Shen Yun tem que ir. Se você estabeleceu bem os meios 
tanto A Grande Época como a NDTV, também têm forças para esclarecer a verdade, e os 
outros projetos também são fortes. Todos os discípulos do DaFa podem desempenhar seu 
devido papel, eu penso que vocês também o fizeram bem. Não é que é considerado salvar 
pessoas somente se o Shen Yun for. O Shen Yun é somente um projeto, porém, como é 
altamente profissional – se uma companhia internacional não pode alcançar o nível artístico 
internacional, não vale – por isso agora, eu estou cuidando disso. 
 
Pergunta: Na China continental as pessoas de classe social alta e baixa já têm certa 
compreensão do Falun Gong, porém a classe média sempre o evita e o ignora. Que enfoque 
podemos tomar com esta parte das pessoas? 
 
Mestre: Agora o que é considerado classe média na China continental, definitivamente não 
é a corrente principal da sociedade chinesa, é somente uma classe de interesse. Antes da 
perseguição ao Falun Gong, mais da metade da verdadeira classe média alta da corrente 
principal da sociedade estava com o Falun Gong, foi justamente o partido perverso que 
empurrou as pessoas desta corrente principal da sociedade para o lado contrário, e agora 
criou uma turma de pessoas podres para ser o pilar principal da sociedade, por isso 
converteram essa sociedade em uma célula podre, por isso essa sociedade está tão podre 
que já não pode ser resgatada. Claro, essas pessoas em si mesmas podem ser salvas, a chave 
está em se essas pessoas se atrevem ou não a escutar a verdade. 
 
Pergunta: O atual ambiente de Taiwan está assim devido ao coração dos discípulos do 
DaFa ou é um arranjo das velhas forças? 
 
Mestre: Podemos dizer desta forma, claro que as velhas forças têm seus arranjos, porém se 
os discípulos do DaFa não fizerem bem, para você, pessoalmente falando, é um problema 
de cultivo. Se em uma região os discípulos do DaFa não fizerem bem, então aparecerão 
problemas nesta região que serão trazidos pelos corações humanos, problemas trazidos 
pelos corações humanos entre os estudantes. Se há mais discípulos do DaFa em Taiwan 
que não fizeram bem em algum assunto, então afetarão o ambiente dessa região. Claro, não 
estou dizendo que os discípulos do DaFa de Taiwan não tenham feito bem, algumas coisas 
se deve à interferência das velhas forças. Por exemplo, naquela época, se os discípulos do 
DaFa não tivessem o coração de diferenciar entre os Partidos Azul e Verde, a situação 
seriam ainda melhor. Desde o princípio estive continuamente falando sobre este assunto, 
pois vi as conseqüências deste problema, porém para alguns praticantes, o coração de apego 
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a um partido ainda é mais forte que o cultivo, o coração humano é simplesmente difícil de 
eliminar. 
 
Pergunta: Mestre, por favor, nos ilumine. No momento, na Malásia há muitas atividades 
do DaFa que estão sofrendo interferências por todos os lados. Temos brechas em nosso 
cultivo e não estamos coordenando bem ou o problema é outro? 
 
Mestre: Há causas externas, sem dúvida, a interferência do mafioso partido ocorre. Por 
exemplo, na América do Norte eles não podem interferir com a apresentação do Shen Yun, 
pois todos os teatros já se comunicaram entre si. Quando o partido maléfico interfere, 
nossos estudantes vão e esclarecem a verdade. Então, esse teatro fala por telefone com o 
teatro que já apresentou o Shen Yun, perguntando como foi a apresentação: ‘Como foi o 
programa?’ Perguntam: ‘Por que o consulado chinês interfere com chamadas telefônicas? 
Por que há pessoas que enviam e-mails com nomes falsos e falam anonimamente por 
telefone, enviam cartas para dizer isto e aquilo...’ então o teatro que o apresentou na vez 
passada diz que também recebeu essas coisas. Este teatro e outros teatros agora já sabem 
das coisas que os espiões do partido maléfico e do consulado da China fazem.  
 
Eu penso, os discípulos do DaFa em outras regiões, aqueles que são responsáveis por este 
assunto, realmente se esforçaram? Especialmente na Europa, cada ano vocês sofrem perdas, 
estou pensando em ir ou não lá. Não podem continuar assim, devem lidar com este assunto 
de forma séria. O que gastaram em recursos humanos, materiais e financeiros é muito, 
então, por que vocês não fazem bem? Se não fazem bem, então não o façam, façam outro 
projeto que possa ser mais fácil. 
 
Pergunta: Depois da apresentação do Shen Yun, há muita gente comum que quer aprender 
Falun Gong, devemos organizar mais locais de prática ao ar livre para propagar o Fa?  
 
Mestre: Se há pessoas que querem aprender, então o organizamos assim, por acaso não 
queremos justamente salvar as pessoas? 
 
Pergunta: Em nossa região, depois de exibir um filme para esclarecer a verdade, a pessoa 
encarregada passou uma caixa e pediu que os praticantes, um por um, doassem dinheiro. 
 
Mestre: ‘A pessoa encarregada passou uma caixa e pediu que os praticantes doassem 
dinheiro’. Se isto foi feito, que devolva o dinheiro. 
 
Pergunta: Alguns praticantes sentiram que esta forma violava o ensinamento do Mestre 
sobre o assunto de coletar dinheiro e se negaram a dar dinheiro, porém muitos praticantes 
doaram. Segundo foi dito, naquele momento foi coletado mais de $ 4000. Porém, depois 
houve muitas críticas dos estudantes e foi difícil chegar a uma conclusão. Por favor Mestre, 
responda nossa dúvida. 
 
Mestre: Eu simplesmente lhe respondo assim: quem fez a coleta que devolva o dinheiro.  
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Pergunta: Para promover o Shen Yun, a Associação do DaFa de Sidney pediu dinheiro na 
reunião de estudo do Fa de toda a Austrália para os estudantes de Taiwan que iriam à 
Austrália. 
 
Mestre: A todas essas coisas, se o Mestre não faz isso, então vocês tampouco devem fazê-
las. Há muitas coisas que vocês realmente devem pensar bem. 
 
Pergunta: Os juízes fora da China fizeram um apontamento reto, porém foram perseguidos 
pela maldade e houve efeitos não bons, isto tem algo a ver com algum coração humano dos 
discípulos do DaFa? Como poderíamos fazê-lo melhor? 
 
Mestre: Os discípulos do DaFa fizeram o que deviam fazer e as velhas forças viram que a 
influência era muito grande, então estremeceram, na visão do mal isto desequilibrou a 
balança, então elas quiseram provocar confusão. Porém, muitas coisas não são tão simples; 
quando os discípulos do DaFa têm suficientes pensamentos retos ou nós fazemos realmente 
o que devemos fazer, então os Deuses também estão fazendo e também estão ajudando. Há 
razões de ambos os lados.  
 
Pergunta: Como se forma a separação entre os praticantes e como a elimina? 
 
Mestre: Quando há choques entre os corações humanos, não se busca olhar para dentro, se 
pensa no problema com um coração humano, não se estima a pessoa e a pessoa não estima 
os outros, assim, com o tempo, se forma a separação, e já não podem se conduzir bem, é 
como as pessoas comuns. Precisa ver os problemas com pensamentos retos, todos devem 
pensar onde não fizeram bem, e se realmente, olhando para dentro, a pessoa descobre que 
fez bem, então a outra pessoa perceberá a mudança e ela também pensará onde falhou; se 
agirem assim já não haverá mais separação. Eliminar a separação se faz da mesma forma, 
todos estão cultivando o mesmo Fa, todos têm a mesma relação predestinada, o que não 
podem deixar? Troque opiniões sinceramente, aceite os sinais dos outros sobre suas falhas, 
agindo assim, não se resolve o problema? 
 
Pergunta: Mestre, por favor, entre a promoção dos meios de comunicação NDTV e A 
Grande Época, etc... está o esclarecimento da verdade sobre o Falun Gong, como lidamos 
com isto de forma melhor? 
 
Mestre: Promover A Grande Época e a NDTV em si mesmo também é esclarecer a 
verdade. Enquanto difundi o meio de comunicação, as pessoas com as quais tem contato, 
justamente são as pessoas que deve esclarecer a verdade. Digo, quando tem contato com as 
pessoas, pode esclarecer a verdade a elas. No que se refere a como lidar com situações 
específicas, acumule experiência durante o trabalho. Deve esclarecer a verdade às pessoas 
que entra em contato respeitando a base de como elas são.  
 
Pergunta: Em nossa localidade há somente dois ou três praticantes, por favor, pergunto se 
durante o processo de organização do Shen Yun há a preocupação por falta de recursos 
humanos, isso seria falta de pensamentos retos? 
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Mestre: Com somente dois ou três praticantes, claro que falta recursos humanos. Porém, as 
coisas dependem da pessoa, o número de pessoas não é um problema de pensamento reto. 
No entanto digo que em uma localidade havia somente dois praticantes, e eles encheram 
um teatro com capacidade para mais de 2000 pessoas e fizeram duas apresentações; as 
coisas que aconteceram dessa forma não foram poucas durante esses anos. Precisa ver 
como faria nessa situação. Se você verdadeiramente quer fazê-lo, então faça-o seriamente. 
Também há pessoas que dizem: ‘Eu não tenho pessoas suficientes, então buscarei pessoas 
comuns para ajudar, ou buscarei uma empresa de gente comum para que administre isso. 
Isto não funciona. Se fizer assim, fracassará e terminará perdendo dinheiro. Por quê? 
Porque validar o Fa e esclarecer a verdade é feito pelos discípulos do DaFa, não pelas 
pessoas comuns, elas não têm essa poderosa virtude, e a empresa, por maior que seja, 
tampouco pode. Se você não sabe como fazê-lo e pede a elas algumas idéias sobre o 
negócio ou para fazer alguma publicidade, não há problema. Funcionará somente se vocês 
lidam com o assunto e tomam a iniciativa. 
 
Pergunta: Quando temos contato com praticantes que enviam poucos pensamentos retos 
ou estão passando por uma tribulação, não sentimos o corpo bem, às vezes a própria pessoa 
tem um estado que não é bom. 
 
Mestre: Algumas sensações não são necessariamente verdadeiras. Por exemplo, vejamos 
um discípulo do DaFa que se cultiva muito bem, porém, por mais bem que se cultive, é 
somente um humano se cultivando. Enquanto essa pessoa não chegar à perfeição, terá 
coisas no corpo humano, todavia ainda existirá o carma do corpo humano em todas as 
camadas. Justamente quando se encontra no processo de elevar o nível, está eliminando 
carma, eliminando essas coisas, e se nesse momento você pensa: ‘Ah! Essa pessoa tem qi 
frio ou qi negro por todo o corpo, ela está se cultivando muito mal’; não é assim, quando 
um cultivador está eliminando carma e está transformando o carma, outras pessoas somente 
percebem esse campo, não há nada que seja prejudicial aos outros. A pessoa que elimina 
carma só está no processo de elevar o nível, porém está justamente se cultivando muito 
bem. No presente momento há pessoas que podem ver algumas situações, porém o que 
veem são coisas de nível muito baixo, não podem ver a verdade, não podem ver quando 
alguém está se cultivando bem, somente podem ver o lado que não terminou a retificação 
do Fa e o lado que não cultivou bem. É exatamente como disse antes, a forma mais alta do 
universo que o Buda Sakyamuni viu, são os quatro elementos: terra, água, fogo e ar. Que 
coisas formam esses quatro elementos? Qual é a parte fundamental da terra, água, fogo e 
ar? Como o universo já não é bom, está começando a se corromper, a se desgastar, porém 
isto não é o mais fundamental de um universo maior, isto é somente o fundamental de um 
único sistema do universo de um pequeno nível. O Cosmo é incomparavelmente imenso, os 
sistemas são incontáveis, quem pode saber o que é o mais alto do Cosmo? Quem pode 
saber a parte mais fundamental de tudo que os discípulos do DaFa estão fazendo? Quem 
pode conhecer as situações verdadeiras que não se permite vê-las até que termine seu 
cultivo? Até quando o Mestre sofre por estar eliminando carma de outros seres, meu corpo 
também fica muito mau, interferido. As pessoas que têm nível limitado e não podem ver a 
verdadeira situação, se me veem naquele momento, por acaso não pensarão que o Mestre 
não é muito capaz? Porém eu estou aguentando o carma de todos os seres conscientes, 
incluindo o das pessoas que podem ver, porém não veem a verdade. 
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Para algumas pessoas que têm o Tianmu aberto, pelo contrário, é difícil se cultivarem, as 
velhas forças arranjam dificuldades e tribulações quando o Tianmu está aberto. 
Particularmente são interferidas pelos pequenos Tao de nível baixo, e sentem que elas 
mesmas já estão bem cultivadas. Não é nada, elas ficam ali naquele nível e falam coisas 
sem sentido. Definitivamente não se permite que o cultivador veja as coisas verdadeiras, 
especialmente quando as pessoas estão cultivando com o Tianmu aberto. Então, o que deve 
ver já está arranjado, e não se permite que veja o que não deve ver, justamente porque está 
se cultivando. Se a pessoa realmente não quer se cultivar, então é outro assunto. 
 
Eu já disse uma e outra vez que ninguém pode ver as situações verdadeiras, pois não é 
como este velho universo que está se manifestando durante o processo da história – agora já 
não existe. Todos sabemos que na história passada, não importa em que reino do universo 
surgiam os problemas, se aquele reino não era bom, tinha que ser eliminado, então pode 
haver catástrofes grandes ou catástrofes pequenas. Todas essas coisas são coisas que 
acontecem durante o velho Cosmo, pois quando se estabeleceu, o princípio e o final foram 
estabelecidos ao mesmo tempo, tudo existiu ao mesmo tempo, somente os seres conscientes 
estão se manifestando durante este processo; as vidas atravessam desde o princípio até o 
final o caminho que já existe, é como se houvesse um roteiro, o homem apenas atua, isto 
desde o princípio até o final. Somente no corpo celestial gigante existem tempos diferentes 
e espaços diferentes. Ao estar em um espaço lento, pode-se ver a vida inteira de um ser ou 
um ciclo inteiro, somente necessita-se de um instante, inclusive se pode ver todo o processo 
daquele universo, pois já existe alí ao mesmo tempo. Existe tudo ao mesmo tempo. Foi o 
tempo que o dividiu em diferentes espaços-tempos; diferentes tempos e ambientes, porém 
agora é diferente, pois o universo precisa da retificação do Fa, porém tudo no universo já 
não é bom, tudo está acabado. No passado, o bom se assimilava e se organizava novamente; 
o mal se desintegrava, e tudo o que era completamente novo não tinha nenhuma relação em 
absoluto com o universo e as vidas antigas – vidas do velho universo – não podem ser vidas 
do novo universo, não saberão nunca como é o novo universo. Digo, enquanto o velho 
universo o tiver, você nunca saberá como é o novo universo. Não importa quão alto seja o 
Deus no mundo de agora, enquanto a retificação do Fa não tiver terminado, ele tampouco o 
sabe. Com exceção daquele que está retificando o Fa, ninguém mais é digno de saber, pois 
até os Deuses mais altos estão enfrentando a retificação do Fa, estão sendo provados, todos 
estão sendo provados para ver se vão ou não vão, se podem ou não podem ficar. 
Particularmente aqueles que estão se cultivando com o Tianmu aberto no nível baixo, não 
são nada comparado com tudo isso, uma vez que surge o coração humano, falarão sem 
sentido, quando o apego é forte, seu espírito e sua alma ficam fora de si, e eles nem sabem 
quem são. 
 
Pergunta: Por favor, a Banda da Terra Divina é importante na Europa? 
 
Mestre: Enquanto for necessário para a salvação dos seres, ela será importante. Quando 
não for necessário, não será importante. Porém, não entendam isso de forma extrema, o 
Mestre disse que a Banda da Terra Divina é importante para salvar as pessoas, então 
durante o dia todo, você não faz nada além de ficar tocando a trombeta, isso não funciona. 
Discípulos do DaFa! Quando houver necessidade faça-o, quando não houver necessidade e 
tendo muito trabalho em outros projetos, então se dediquem aos outros projetos, esta é a 
relação. 
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Pergunta: A Banda da Terra Divina pode tocar antes da apresentação do Shen Yun em 
uma cidade para que as pessoas de lá conheçam o Falun Gong? 
 
Mestre: Isto não é necessário na sociedade ocidental. Estou apresentando o Shen Yun 
como uma companhia artística independente e de primeiro nível mundial, não devem agir 
de forma alguma como se fosse uma feira. Eu não necessito que vocês desempenhem o 
papel de frente (abrindo caminho), os assuntos dos outros espaços, eu faço sozinho. 
(Aplausos) 
 
Claro que a idéia de fazer que as pessoas conheçam o Falun Gong é boa, porém, não façam 
as coisas desse modo. Não é necessário dizer às pessoas que o Shen Yun é do Falun Gong, 
ainda mais fazendo isso com muito ruído, balançando bandeiras e tocando tambor. Eu não 
evito esta relação, e tampouco faço isso com intenção. Todos sabem, há uns 30 ou 50 anos, 
as pessoas que acreditavam em religião eram mais de 80%, inclusive todos os membros de 
alguns grupos de arte eram católicos ou cristãos, porém nunca se ouviu que antes da 
atuação todos diziam: ‘somos cristãos, viemos nos apresentar’ ou ‘somos católicos, viemos 
nos apresentar’. Eles diziam isso? Até o grupo dos artistas que atuavam sob o perverso 
partido, o qual já é reconhecido por todo o mundo como o demônio, tampouco dizia que 
eles faziam parte do partido malvado. Então, por que nós temos que dizer isto? Não é uma 
descriminação? Sim, agora ocorre o problema da perseguição ao Falun Gong, porém, ainda 
que eu não queira evitar essa pergunta, tampouco quero falar do tema tomando a iniciativa. 
Não deixem que as pessoas controladas pelas velhas forças o motivem. Minha forma de 
fazer as coisas realmente não é como a de vocês, assim tão instável. 
 
Pergunta: Qual é a relação entre os três grandes meios de comunicação e a Associação do 
DaFa? Como fazer que tudo caminhe bem ao trabalharem juntos? 
 
Mestre: Quanto aos três grandes meios de comunicação e outros projetos, enquanto você 
for um praticante dessa localidade, deve ter uma relação de coordenação com a Associação 
do DaFa. Quando a Associação do DaFa tiver algumas atividades e o procurar, você deve 
participar, por exemplo, o estudo do Fa em um grupo grande, etc. Quando não estiver 
ocupado, deve participar, porém se você diz: ‘a verdade é que eu estou muito ocupado’, 
claro que também se compreende a situação, não há problema. Sendo um estudante, você é 
um estudante dessa localidade. O meio de comunicação tem sido feito voluntariamente por 
estudantes, eu não posso dizer que deve ser administrado pela Associação porque a 
Associação do DaFa se encarrega somente do cultivo. Porém, você é um cultivador, então 
é inevitável que esteja sob a coordenação da Associação do DaFa local. É como a relação 
entre vocês e eu; cada discípulo do DaFa tem algum projeto para fazer, então você poderia 
dizer que faz parte desse projeto e não necessita mais que este Mestre cuide de você? Não é 
assim, você ainda está se cultivando, o Mestre tem que cuidar de você, essa é a relação.  
 
Pergunta: Todos os praticantes de Taiwan chamam o estudo do Fa em grupo de “reunião 
de leitura”. Isso é adequado? 
 
Mestre: Não é muito adequado. Vocês têm que tratar o cultivo do DaFa seriamente e não 
inventar esses termos novos e originais. Se eu não o chamo assim, não utilizem esses 
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termos segundo a vontade de vocês especialmente no que se refere ao Fa; ainda mais 
quando esses termos são coisas da religião do passado e são usados pelas pessoas comuns. 
Tampouco considere outras formas de cultivo para serem utilizadas no cultivo de DaFa. 
Algumas coisas carregam mensagens próprias, é muito fácil que sejam aproveitadas por 
coisas não boas. 
 
Pergunta: O Mestre disse que temos que colaborar com o coordenador, porém alguns 
praticantes pensam que isso significa que seguir os planos do coordenador equivale a 
esperar os arranjos do coordenador e isso já é o suficiente. Quando o coordenador não 
planeja as coisas que tem que fazer, não buscam ativamente as coisas para fazer e não 
salvam os seres conscientes com iniciativa. 
 
Mestre: Os coordenadores planejam coisas quando algum assunto tem essa necessidade, 
ele não pode planejar as coisas para você todos os dias. Claro, quando não há atividade 
grupal, o discípulo do DaFa deve fazer coisas para salvar seres conscientes por sua própria 
iniciativa, esses assuntos não podem esperar os arranjos dos coordenadores. Eu só estou 
falando sobre a relação entre o coordenador e os estudantes. 
 
Pergunta: Sou um estudante que esclarece a verdade no bairro chinês de Chicago. Por 
favor, gostaria de fazer uma pergunta ao venerável Mestre: enquanto estamos esclarecendo 
a verdade e convencendo as pessoas a fazerem as três renúncias, seria apropriado distribuir 
o jornal ‘A Grande Época’ nesse local? 
 
Mestre: Alguns meios de comunicação não querem colocar o Falun Gong na frente. Falun 
Gong A Grande Época, Falun Gong NDTV, Falun Gong etc, etc. Alguns estudantes 
insistem em fazer isto, porém não é necessário fazer isso. Na verdade, as pessoas já sabem 
sem que precise dizer; muita gente já sabe que o jornal ‘A Grande Época’ é feito por 
estudantes de Falun Gong, porém vocês sabem o que alguns dizem que acontecerá se não 
colocar Falun Gong na frente, etc.? Essas são palavras usadas pelos espiões do perverso 
partido para incitar as pessoas. Por que sempre se fala sobre isso? Vocês já haviam pensado 
nisso? Há algumas décadas, muitos meios de comunicação, considerando desde o dono até 
os trabalhadores, todos eram cristãos, ninguém dizia: ‘nós somos cristãos’ antes de fazer 
algo, ou ‘nós somos católicos de tal jornal’. (risos da audiência) Eles faziam isso? Não seria 
estranho se falassem isso? Por quê? Não lhe parece estranho? 
 
Eu não estou falando sobre este praticante. Porém, como agora o pessoal é limitado, 
enquanto se distribui este jornal e distribui também outro jornal, e ao mesmo tempo está 
convencendo as pessoas a fazerem as três renúncias, esclarecendo a verdade, isto se torna 
um problema. Eu tampouco posso dizer sim ou não com relação a isso, pois você mesmo 
deve fazer as coisas melhor. O normal seria que coloquem os jornais nos supermercados, e 
somente levem o material de esclarecimento da verdade para convencer as pessoas a 
fazerem as três renúncias, isso é o mais adequado. Os praticantes dos meios de 
comunicação querem que os meios de comunicação estejam baseados na sociedade e que se 
convertam em meios normais na sociedade das pessoas comuns. Se o meio de comunicação 
feito pelos discípulos do DaFa tem uma alta credibilidade, o poder de esclarecer a verdade 
será forte. Se vocês sempre usam métodos não adequados para fazer as coisas, é possível 
que as pessoas tenham a sensação de que o meio de comunicação não é normal. O jornal 
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está esclarecendo a verdade de um outro ângulo, não é o mesmo ângulo de esclarecer a 
verdade diretamente, por isso, deve lidar bem com ele. 
 
Pergunta: Um amigo meu que é uma pessoa comum me comentou que depois de chegar 
aos Estados Unidos, encontrou os discípulos do DaFa nas ruas e lhe esclareceram a 
verdade. Imediatamente, ao começar a falar, disseram-lhe: ‘o Céu elimina o partido 
perverso’, e esse tipo de coisas; ele não pôde aceitar, pelo contrário, surgiu nele uma 
rejeição que causou uma barreira para escutar mais coisas. Fiquei pensando, pode-se mudar 
o método, avançar gradualmente pouco a pouco, e não fazer as coisas de forma tão direta? 
 
Mestre: Assim é. Nossos discípulos do DaFa têm que prestar atenção ao método quando 
esclarecem a verdade, pois há pessoas com todo tipo de forma de pensar. Particularmente 
os chineses, os quais foram influenciados com a forma de pensar da cultura do malvado 
partido; as palavras que usam, o comportamento como pessoa, tudo está nesse círculo da 
cultura do perverso partido. Mesmo quando alguns chineses falam mau do perverso partido, 
eles também estão falando mau da perspectiva do perverso partido, eles realmente não 
conhecem o perverso partido. Por isso digo que todos devem agir de forma racional e 
inteligentemente, não façam as coisas superficialmente, se você quer salvar pessoas, deve 
ter um pouco de cuidado, não faça as coisas de forma muito superficial. 
 
‘O Céu elimina o perverso partido’ é o final que os cultivadores verão, não coloque essas 
palavras no início da conversa quando forem esclarecer a verdade. Primeiramente diga às 
pessoas o que aconteceu, então conte como o perverso partido tem feito muitas coisas más e 
o Céu vai eliminá-lo, isso sim pode ser dito. Porém, quando não esclarece a verdade e sai 
dizendo ‘o Céu elimina o perverso partido’, a pessoa realmente não saberá do que se trata, 
então poderá achar que você está fazendo política. 
 
Pergunta: O instituto de Arte Fei Tian está abrindo uma sucursal em Taiwan, e alguns 
estudantes pensam que precisará dos filhos dos discípulos do DaFa. Mestre, por favor, qual 
é o objetivo de que o Instituto de Arte Fei Tian estabeleça uma sucursal em Taiwan? 
 
Mestre: Se for somente para os discípulos do DaFa, então uma só escola nos Estados 
Unidos já seria o suficiente, não há necessidade de tantas escolas se dirigindo aos 
discípulos do DaFa. Na realidade, não precisa chamá-lo de Fei Tian. Tudo é feito pelos 
discípulos do DaFa, por que não fazem as coisas se dirigindo à sociedade, deixando que os 
filhos das pessoas comuns ingressem e assim esclareçam a verdade a eles, salvando-os? 
Quando se abrem mais janelas, já não precisam gastar os recursos do DaFa. Por isso, 
espero que as escolas que se estabelecem em diferentes localidades sejam escolas que se 
posicionem na sociedade comum, que tenham ainda mais contato com a sociedade comum, 
que salvem mais pessoas e que não sejam estabelecidas para os discípulos do DaFa. 
 
Pergunta: Os praticantes de minha localidade têm tido conflitos constantes de opiniões 
sobre a relação de profissionalismo do Shen Yun e colocam ênfase no pensamento reto. O 
Mestre pode mais uma vez nos esclarecer a relação entre ambos os lados? 
 
Mestre: Não há contradições. É requerido profissionalismo aos cultivadores porque não se 
trata de gente comum fazendo as coisas dos discípulos do DaFa. O ponto-chave é a atitude 
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ao fazer as coisas e o porquê as faz. Quando estão discutindo, quem discute sempre 
somente por discutir, quem atrasa o assunto é justamente aquele que tem o problema. O 
Mestre não está falando somente sobre o problema do Shen Yun, é assim com os outros 
assuntos também. Quem tem que discutir? Simplesmente faça as coisas, faça de forma 
concreta e solidamente. Sendo um discípulo do DaFa, quando ver algo que não está bem 
feito, tome a iniciativa de fazê-lo bem. Quando está deliberando nas reuniões, aquele que 
sempre está contra e justifica dizendo que as idéias não são factíveis ou falta a ele 
considerar todos os aspectos e devido a isto simplesmente arruína o assunto, nesse caso é 
justamente esta pessoa que tem um problema. Com determinados assuntos não há 
necessidade de discuti-los em detalhes, apenas faça-os, e durante o processo poderão fazer 
bem. Uma pessoa diz que tem uma boa idéia que salvará cem pessoas, porém não coloca a 
idéia em prática, isto não serve. Se consegue salvar uma pessoa, a poderosa virtude 
pertence a quem fez isso. 
 
Pergunta: Mestre, por favor, eu tenho uma pergunta: no presente momento os meios de 
comunicação necessitam de recursos financeiros, pode-se pedir às pessoas comuns que 
doem uma pequena quantidade de dinheiro, que patrocinem algumas atividades da 
empresa? 
 
Mestre: Não há problema em buscar doações para os meios de comunicação, pois não são 
os discípulos do DaFa ou a Associação do DaFa que busca doações, tampouco é para usar 
no cultivo. Todos sabem que o cultivo não necessita de dinheiro. Um meio de comunicação 
é em si mesmo uma empresa estabelecida na sociedade de gente comum. Os meios de 
comunicação que vocês fazem não são meios feitos pelo DaFa, já faz tempo que eu disse 
isso a vocês; são meios de comunicação feitos por discípulos do DaFa estabelecidos na 
sociedade de gente comum. O DaFa não tem meios de comunicação, DaFa é simplesmente 
cultivo. Então, se é um meio de comunicação da sociedade humana comum, que problema 
há em ter a mesma forma de uma empresa da sociedade comum? Não há problema, faça-o 
sem preocupação. As pessoas comuns também precisam de patrocinadores, então vocês 
também poder fazer assim, não há problema nesta questão. Porém não se pode buscar 
patrocinadores dentro dos praticantes. 
 
Pergunta: O Shen Yun se apresentou em três cidades da Bahia de São Francisco, e 
somente em São Francisco houve grandes perdas. Para a próxima apresentação em São 
Francisco, a administração financeira vai passar por grande pressão. Nosso entendimento é: 
fazê-lo bem em São Francisco e deixar as cidades vizinhas no momento. Por favor, 
venerável Mestre, este entendimento é correto? 
 
Mestre: Vocês mesmos devem pensar em como fazer isto concretamente. O Mestre não se 
opõe que o Shen Yun seja apresentado onde quer que seja, somente não se pode perder 
dinheiro. Há pessoas que dizem que nós trabalhamos com a classe social alta da corrente 
principal da sociedade, então é necessário usar mais dinheiro para publicidade. Não 
significa que o preço das entradas seja elevado e que os gastos de publicidade tenham que 
aumentar também e assim tenha um maior percentual nos gastos gerais, o conceito não é 
este. Não gastem com grandes coisas e sempre comparem o valor das entradas e a 
proporção de ganho total, façam as coisas como faziam antes e tudo estará bem. Basear-se 
na porcentagem de ganho como faz as pessoas comuns, não funciona conosco. Isto é feito 
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para salvar pessoas, os Deuses também estão fazendo, e o estado dos discípulos do DaFa é 
muito importante. Organizar a apresentação também é cultivo, coordenem bem, esclareçam 
a verdade quando tiverem contato com as pessoas, os seres conscientes estão esperando ser 
salvos. 
 
Pergunta: A Banda da Terra Divina de Nova Iorque agora tem que aprender muita teoria 
musical e os participantes também fazem exames, isso atrasa o nosso tempo? 
 
Mestre: Tem que aprender muita teoria musical? Não penso que seja assim. No momento é 
impossível que seja profissional. Para validar o Fa é preciso fazer muitas coisas, só o fato 
de entender já é suficiente, tampouco é necessário que se converta em um membro 
profissional da Banda da Terra Divina. Todos os discípulos do DaFa estão ocupados com 
muitas tarefas. Em cada coisa que fazem, todos querem fazer melhor, isso é compreensível, 
porém devem medir sua importância, medir bem a importância.  
 
Pergunta: Não se pode gravar os Fahui nem tampouco as pequenas reuniões, porém os 
praticantes do projeto do Shen Yun de Sidney estão gravando e distribuindo isto os outros 
praticantes. 
 
Mestre: Ninguém foi designado para gravar as reuniões em que guio os praticantes, quem 
faz essas gravações está danificando o Fa. Como pode fazer isso? Já não falei sobre isso há 
muito tempo? Quem fez isso, que entregue à Associação do DaFa local a filmagem que 
gravou secretamente.  
 
Pergunta: Os discípulos do DaFa da Indonésia não coordenam bem. Por favor venerável 
Mestre, dê-nos algumas sugestões.  
 
Mestre: Parece-me que muitas coisas estão sendo muito bem feitas e algumas não foram 
bem coordenadas, eu penso também que durante seu cultivo, a coordenação vai melhorar 
gradualmente.  
 
Pergunta: Venerável Mestre, por favor, quando fazemos notícias de gente comum nos 
contaminamos todos os dias, temos que expulsar todos os dias essa contaminação com 
nossa intenção mental? Agindo assim poderia-se reduzir a contaminação ao mínimo 
possível? 
 
Mestre: Não é necessário. Tudo o que vocês veem está contaminado; somente estudem 
mais o Fa e refinem o gong regularmente todos os dias, isso já é suficiente. Quando estuda 
o Fa, deve concentrar sua mente, se você se cultiva concretamente, qualquer problema se 
resolverá. 
 
Pergunta: Uma pessoa prometeu a um discípulo do DaFa fazer as renúncias por 
compromisso, ela disse isso ao acaso e não porque havia realmente reconhecido a natureza 
do perverso partido, essa pessoa também será salva? 
 
Mestre: Com um só pensamento emitido de seu coração, essa pessoa já pode ser salva. 
Quanto a fazer isso por compromisso ou ao acaso, é preciso ver a situação. Se ela se atreve 
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a dizer isso, é porque não há maus pensamentos para com o DaFa e até se atreve a 
renunciar, isto quer dizer que ela também não tem um bom conceito do perverso partido. 
Claro, se ela diz isso da boca para fora, porém em seu coração ela não pensa assim, isto é 
outro assunto. Os Deuses podem ver tudo. Na realidade, sendo um discípulo do DaFa, 
vocês devem fazer as coisas mais solidamente; não façam as coisas superficialmente e da 
mesma maneira que as pessoas comuns fazem, isto é, diz algo porque tem vergonha da 
situação, se for assim, isto não conta. Porém, eu sei que a maioria absoluta não faz isso por 
sua reputação. E mais, vendo a situação da retificação do Fa agora, e o caminho da 
humanidade, pode-se ver que a transformação é muito grande. As mudanças das pessoas na 
China continental são maiores que as mudanças das pessoas fora da China continental; os 
chineses fora de seu país têm medo de ir aos consulados, ficam assustados com pequenos 
espiões. Todas as pessoas dentro da China está falando mal do perverso partido, fazendo 
muito ruído e não têm medo. Os chineses dentro do país têm medo porque são controlados 
pelo perverso partido, porém você está fora do controle do perverso partido e mesmo assim 
ainda tem medo, por que não tem a coragem indestrutível? Não é estranho o estado mental 
desse tipo de pessoa? 
 
Pergunta: Recentemente o Mestre pediu a todos para que aprendam a administração de 
gente comum e a experiência de lidar com uma empresa. Agora, o nível administrativo 
também quer promover alguns métodos de administração, porém alguns estudantes não 
gostam dessa idéia e dizem que ‘administrar em wuwei é o reino de cultivo de nível mais 
alto’. (A audiência ri). 
 
Mestre: Está inventando qualquer pretexto. (A audiência ri). Que empresa é administrada 
em wuwei? Você diz que as empresas formadas pelos discípulos do DaFa são diferentes 
das empresas das pessoas comuns, então podem administrar em wuwei, eu não acredito. Se 
você não tivesse apegos humanos, então já seria um Deus. Não está se cultivando como 
humano? Então, a parte humana está se cultivando e a parte da pessoa que não está bem 
cultivada, não é igual a uma pessoa comum? Não eliminou todos os apegos, a diferença é 
que um cultivador é uma boa pessoa, tem reino alto. Se você não é contra ser subordinado, 
se não tem esse coração de competição, de ganhar e de não coordenar entre si, e se 
realmente pode olhar para dentro e buscar em seu interior, então será mais fácil de 
administrar que os meios de comunicação de gente comum e a eficiência também vai ser 
muito alta. Porém, agora não alcançaram este ponto, e é justamente devido a esses apegos 
humanos que não têm muita eficiência. 
 
Pergunta: Os discípulos do DaFa da China continental e de fora da China, e os discípulos 
do DaFa de todos os projetos para esclarecer a verdade fora da China aproveitamos esta 
ocasião do Fahui para enviar saudações ao nosso misericordioso, grandioso e venerável 
Mestre. 
 
Mestre: Obrigado a todos! (Aplausos). 
 
Não li todas as notas de saudações do Mestre, o grupo de assistentes as entregou a mim, 
porém depois tirei todas as notas de saudações. De qualquer forma, o Mestre sabe do 
coração de vocês, o Mestre também sente muita saudade dos discípulos da China 
continental e de todas as regiões de todo o mundo. (Aplausos de todos os discípulos do 
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DaFa). A retificação do Fa certamente acontecerá, já é um fato indiscutível. (Aplausos de 
todos os discípulos do DaFa). No início, quando comecei a fazer isso, esses Deuses me 
disseram que no futuro todas as pessoas veriam as coisas que estou fazendo. Eu lhes disse: 
como poderão ver? Eles disseram: ‘As pessoas vão ver os planetas desintegrando-se no Céu 
e a transformação dos corpos celestiais, as pessoas vão ver que essas coisas têm relação 
com Você. Este acontecimento se aproxima cada vez mais. Antes, não havia manifestado 
tão grandes mudanças nos corpos celestiais, porém agora estão se aproximando cada vez 
mais, e até com um telescópio comum pode-se observar as mudanças do corpo celestial. A 
situação dos seres humanos também está mudando, seu conhecimento do DaFa também 
está ocorrendo gradualmente, como se houvesse uma abertura, é como quando o gelo está 
derretendo. No futuro não muito distante, todas as pessoas vão olhar o Falun Gong e os 
discípulos do DaFa com outros olhos; a verdade dos fatos também se apresentará frente a 
elas. Naquele momento as pessoas poderão ver que os discípulos do DaFa são a única 
esperança de salvação para elas, por isso os discípulos do DaFa devem fazer bem, vocês 
realmente têm uma missão, vocês realmente têm uma responsabilidade histórica muito 
grande, por isso devem fazer as coisas bem. 
 
Todos sabem por que depois da perseguição entraram tão poucos discípulos do DaFa? 
Justamente porque as velhas forças estão fechando o círculo; se não há circunstâncias 
especiais e não há uma necessidade minha específica, ninguém pode entrar. Isto porque a 
desculpa das velhas forças é que a prova chegou ao momento final, o período mais grave já 
passou e já chegou o período final da perseguição, o ambiente mais perigoso e perverso da 
prova já passou; muita gente má que arranjou isto, já morreu; aquela circunstância já não 
existe mais, e para aqueles que entram é muito difícil estabelecer a poderosa virtude que 
devem ter os discípulos do DaFa, por isso as velhas forças estão controlando isso com 
todos seus esforços. Todos sabem, durante a primeira etapa muito severa da perseguição, 
houve pessoas que não puderam entrar porque tinham medo da perseguição e não 
entendiam o DaFa. Agora a perseguição foi descoberta em todos os ângulos possíveis, a 
verdade está por todo o mundo, e o ambiente já é mais relaxado. Por que é difícil entrar? 
Justamente esta é a razão.  
 
Quanto a salvar seres conscientes, isto tem que ser feito justamente por vocês, não somente 
ser feito; na verdade todos devem fazê-lo bem. Isto não é algo para o Mestre. Falando em 
salvar seres conscientes, tampouco é fazer tudo por eles, é fazê-lo por vocês mesmos, pois 
esses seres conscientes que salva, incluindo essas pessoas a quem esclarece a verdade, é 
muito possível que essas vidas no futuro façam parte dos seres conscientes em seu imenso 
universo. Está aperfeiçoando a si mesmo, você mesmo está fazendo isso; se não fosse assim 
tampouco poderia ser esse Rei, tampouco poderá completar sua missão e tampouco poderá 
estabelecer sua grandiosa e poderosa virtude, é justamente essa a relação, por isso, vocês 
têm que fazer bem. Não continuem mais estancados nesses estados em que vivem 
discutindo entre si, tenham os pés bem firmes sobre a terra, sigam passo a passo 
solidamente e completem as coisas que vocês mesmos devem fazer como discípulos do 
DaFa. Não importa que projeto for, com qualquer assunto, se não quer fazê-lo, não o faça, 
porém, se o faz, tem que fazê-lo bem, deve ter um princípio e um final. Se não for assim, 
como vai registrar o tempo mau gasto na história? Se há um assunto que não conseguiu 
fazer, então esse assunto é um fracasso. Não é que tem que fazer este assunto sozinho ou 
seguindo sua forma de pensar e, quanto tiver êxito, poderá estabelecer sua poderosa virtude. 
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Pelo contrário, quando está colaborando, o pensamento que emite, como coordena ao fazer 
as coisas, isto é seu processo de cultivo. Quando está trabalhando, se você tem a mente reta, 
não se esquece que é um cultivador, não se esquece de sua missão, não se esquece de sua 
responsabilidade e completa a parte que você mesmo deve completar, este é o processo de 
estabelecer sua poderosa virtude, esse é o processo de seu cultivo, esse é justamente seu 
processo como discípulo do DaFa completando sua missão histórica. Muitas coisas são 
feitas pela coordenação entre os discípulos do DaFa, e também há muitas coisas que são 
feitas por discípulos do DaFa individualmente. Nenhum assunto que o toca é simples 
casualidade, é possível que cada assunto já esteja arranjado desse modo na história, por isso 
não pense que as coisas que faz tem pouca importância, cada coisa parece ser algo de gente 
comum e sem importância, porém em outro espaço estão ocorrendo mudanças tremendas.  
 
Justamente por estarem nesta ilusão que não deixa vocês verem a verdade, não podem ver o 
sagrado das coisas que têm feito. Tendo o lado humano, é muito difícil estabelecer esse 
pensamento reto, por isso, não podem se comover. Ainda precisam fazer bem nas 
dificuldades, e quando as atravessarem, serão realmente grandiosos. Se qualquer pessoa 
soubesse que o que faz é extraordinário e grandioso, qualquer um iria querer fazer. Se todos 
vissem os Deuses vivos frente a si, não iriam querer mais nada, sacrificariam tudo, e fariam 
o que os Deuses dissessem, qualquer um agiria dessa forma, porém assim não há poderosa 
virtude, isto não é cultivo e a ilusão também se rompe, nada mais conta. Justamente nas 
circunstâncias dessa ilusão, sem poder ver a verdade, é visto se você pode se cultivar, se 
pode chegar ao final ou não e se pode completar o cultivo. É tão difícil para uma pessoa 
sobre a terra se tornar um Deus, e da mesma forma é difícil assim para uma pessoa sobre a 
terra subir ao Céu. 
 
Na história, mesmo havendo muitas pessoas que se cultivaram, na realidade ninguém 
jamais completou o cultivo. No passado eu disse a vocês que todos aqueles eram espíritos-
assistentes, e o espirito-principal verdadeiro continua se reencarnando dentro do mundo. 
Isto inclui os corpos humanos do Buda Sakyamuni, Lao Tse e Jesus, todos estão entre os 
discípulos do DaFa. A poderosa virtude que acumularam na história é suficiente para que 
eles possam alcançar a Perfeição, e para outros discípulos do DaFa é igual, isto é, o que 
fizeram também é o suficiente para alcançar a Perfeição, por isso, eu constantemente tenho 
dito que sua Perfeição não é um problema, o problema maior é a missão importante e 
grande de salvar os seres conscientes. O ponto-chave é se pode completar essa missão ou 
não, o objetivo não é atingir sua Perfeição, essa virtude poderosa já foi estabelecida no 
passado, por isso vocês são dignos de serem discípulos do DaFa. 
 
O Mestre não quer falar muito. Quando falei de problemas, meu tom foi um pouco duro, 
porém sempre quero que todos conheçam o problema. Mesmo meu tom sendo um pouco 
duro, penso que o entendimento de todos já não é tão superficial como quando entraram no 
DaFa, por isso, quando falo um pouco forte, posso ajudá-los a resolver o problema atual. 
Claro, talvez haja muitos problemas que não foi perguntado. Há tanta gente que não é 
possível passar todas as perguntas. Depois, quando houver uma oportunidade, o Mestre 
ensinará mais. É tudo o que vou dizer. (Todos os discípulos aplaudem) 
 
Hoje falarei até aqui, não sei se compreenderam tudo. Há muitas coisas que talvez não 
tenha explicado perfeitamente. Há muitos discípulos do DaFa que participam no 
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intercâmbio e que têm se cultivado muito bem; todos devem observar de forma mais 
concreta e realista a forma como os outros se cultivaram, e assim encontrarem suas próprias 
deficiências, e também ver como você pode se elevar através desse Fahui considerando-o 
como uma força motriz. Nosso Fahui não pode ser realizado em vão, todos sabem que 
tantos discípulos do DaFa vem aqui de diferentes lugares do mundo, o gasto com 
passagens de avião é de muitos milhões. Não temos tantos recursos financeiros para gastar, 
precisamos alcançar algo através desse Fahui. Que no cultivo todos façam mais esforços 
com passos firmes, não fiquem no superficial, não tenham tantos apegos humanos. Aos 
olhos do Mestre, em cada um de seus pensamentos, cada intenção, cada comportamento, 
posso detectar que tipo de apego tem. A mim, os que menos gosto, são aqueles que só 
sabem falar e não fazem, e tampouco gosto daqueles que são astutos. A mim, os que mais 
gosto são aqueles que são puros e simples, que têm os pés firmes sobre a terra. Também 
desejo que durante tantos anos de cultivo, todos aumentem suas sabedorias e inteligências 
da perspectiva do lado positivo, e não se esforcem tanto para obter frutos na vida da 
sociedade comum e nos contatos com as pessoas comuns. 
 
Obrigado a todos, isso é tudo o que direi. (Fortes aplausos dos discípulos do DaFa) 
 
Li Hongzhi. 


